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Hoofdstuk 1 - Inleiding 

Aanleiding en context 
Het onderzoek naar snelwegen in Nederland 
maakt deel uit van de Verkenning Post 65, 
dat de RCE momenteel uitvoert. In deze 
Verkenning staat na het afgesloten project 
over de Wederopbouwperiode, tussen 1940 
en 1965, de  periode na 1965 tot 1990 
centraal. De verkenning is vooral gericht op 
de ontwikkeling van kennis en het verkrijgen 
van draagvlak voor deze periode. Behalve 
aan het  thema infrastructuur, waaronder 
snelwegen, wordt o.m. aandacht besteed aan 
de thema’s wonen, recreatie en kerken. De 
Verkenning Post 65 draagt bij aan het 
ontwikkelen van een visie op het 
rijksmonumentenbestand en de omgang en 
het gebruik van erfgoed in de leefomgeving. 

De afgelopen jaren is sterk ingezet op 
bescherming en behoud met behulp van 
ruimtelijke instrumentarium, zoals 
bestemmingsplannen en structuurvisies. De 
Verkenning Post 65 brengt in beeld wat de 
betekenis is van de periode 1965-1990 (bij 
benadering), welke aspecten van invloed zijn 
geweest voor de vormgeving en inrichting 
van onze leefomgeving en welke 
cultuurhistorische waarden behouden zouden 
moeten worden en met welk 
instrumentarium. Daarbij speelt tevens  de 
vraag ‘wie bepaalt wat er van waarde is’. Wat 
vinden professionals van belang uit deze 
periode, en wat vinden burgers van belang? 
Deze studie is een uitwerking van het thema 
infrastructuur binnen de context van 
maatschappelijke veranderingen, met een 
terugblik op de ontstaansgeschiedenis van de 
autosnelwegen en een beschouwing achteraf. 

Werkwijze 
In de periode april t/m september 2019 is via 
literatuuronderzoek en internetsearch 
informatie bijeen gezocht over de planning 
en aanleg van autosnelwegen in Nederland, 
inclusief kunstwerken, de vormgeving, de rol 
in de maatschappij en over toenemende 
regulering. Behalve tekst zijn vanuit de 
verschillende bronnen ook foto’s bijeen 
gezocht die de tekst moeten ondersteunen. 
Het resultaat is regelmatig besproken met de 
opdrachtgever. Verder is contact opgenomen  

met Rijkswaterstaat ten behoeve van een 
check op de kwaliteit van de informatie en 
verdere aanvulling daarvan. Gepoogd is aan 
de herkomst van informatie  recht te doen 
door steeds de bron te vermelden.  

Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de periode 
voor 1965, de introductie van de 
autosnelweg in Nederland, planvorming in 
Rijkswegenplannen en de eerste snelwegen 
en kunstwerken, stagnatie als gevolg van 
crisis, oorlog en andere prioriteiten tijdens de 
wederopbouwperiode. In hoofdstuk 3 staat 
de periode tussen 1965 en 1973 centraal 
waarin de automobiliteit ruim baan kreeg en 
de aanzet werd gegeven voor een 
omvangrijk programma van wegenaanleg 
binnen een context van economische groei 
en planning.  

In hoofdstuk 4 met als titel  ‘begrenzing en 
regulering’ staat de periode na 1973 
centraal, waarin als gevolg van oliecrisis en 
economische recessie, maar ook druk vanuit 
de maatschappij een rem wordt gezet op de 
aanleg van snelwegen, allerlei maatregelen 
genomen worden ten behoeve van de 
verkeersveiligheid, het milieu en de natuur. 
Het hoofdstuk eindigt met de opmaat naar de 
jaren negentig, waarin enerzijds maatregelen 
genomen worden ter bevordering van de 
doorstroming, zoals de verhoging van de 
maximum snelheid en anderzijds op een 
nieuwe manier naar mobiliteit wordt 
gekeken.  

In hoofdstuk 5 staan conclusies en 
bevindingen. In de conclusie wordt 
teruggekeken op de ontwikkeling van de 
snelwegen en het gebruik daarvan in de 
maatschappelijke context van de periode van 
1965 tot 1990. Geconstateerd wordt dat de 
aanleg en onderhoud van snelwegen steeds 
complexer is geworden en moet voldoen aan 
veel meer opgaven dan in het begin, maar 
ook dat heel veel is geïnvesteerd in de 
kwaliteit daarvan. In de bevindingen is 
aandacht voor de bronnen, de reikwijdte van 
het onderzoek en reflectie op de resultaten 
en worden tenslotte aanbevelingen gedaan 
voor verder onderzoek. Aan het eind zijn 
bijlagen te vinden met een 
literatuuroverzicht, een lijst van afbeeldingen 
en een overzichtskaart van de snelwegen, 
met de locatie van de afbeeldingen. 
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Hoofdstuk 2 - Voor 1965: de eerste aanzetten voor het snelwegnet 

Het begin  
De eerste snelweg ter wereld werd 
gerealiseerd in Italië, in de buurt van Milaan, 
in het jaar 1923. In Nederland zou het 
daarna nog 14 jaar duren, tot aan 1937, 
voordat het eerste stuk snelweg werd 
aangelegd. Dit betrof een traject van 12 km, 
tussen Voorburg en Zoetermeer, het eerste 
gedeelte van Rijksweg 12, die  later de A12 
ging heten. Deze weg was gemaakt van 
betonplaten. Vanaf 1939 was de snelweg  
uitgebreid tot Utrecht Oudenrijn. Interessant 
om te vermelden is dat RW12 de eerste 
autosnelweg ter wereld is die met 
vluchtstroken was uitgerust. 

 Rijksweg 12. Foto RWS 

Dit was de start van een tot aan de jaren 
zestig heel langzaam uitbreidend 
snelwegennet in Nederland. In 1956 lagen er 
in Nederland nog maar 6 stukjes volwaardige 
snelweg, waarvan 5 in de Randstad. Pas de 
jaren zestig zou dat radicaal veranderen. 

Toch was er in 1927 al een Rijkswegenplan, 
in feite gebaseerd op de visionaire plannen 
die Cornelis Lely twintig  jaar eerder al had 
geopperd toen er nog nauwelijks auto’s 
waren. De aanleg van rijkswegen had als 
uitgangspunt verbindingen tot stand te 
brengen tussen steden, industrie-, mijn- en 
landbouwgebieden (de auto’s werden nog 
niet om de steden heengeleid)  en ook goede 
verbindingen met het buitenland. Van 
snelwegen was in dit plan nog geen sprake. 

Rijkswegenplan 1927. Bron:Wegenwiki.nl 

Het rijkswegenstelsel vormde wel de eerste 
aanzet tot het huidige snelwegenstelsel. Ten 
behoeve van de aanleg van Rijkswegen was 
in 1926 de Wegenbelasting ingevoerd. De 
rijkswegen kwamen in beheer bij 
Rijkswaterstaat. In aanvulling op het 
Rijkswegenplan verscheen in 1927 ook het 
Secundaire wegenplan. De provincies waren 
de beheerders van het secundaire wegennet.  
Dit moest dorpen en steden onderling en met 
de rijkswegen verbinden. Voor de 
financiering werden provinciale ‘opcenten’ 
ingevoerd.  Later zijn enkele rijkswegen ook 
overgedragen naar de provincies.  

Interessant is dat naast de rijks- en 
provinciale wegen meestal ook fietspaden 
werden aangelegd. Deze werden in de 
beginjaren vaak veel intensiever gebruikt dan 
het gedeelte dat voor de auto bedoeld was!  

In 1933 besloot de zogeheten 
‘Rijkscommissie voor overleg voor de wegen’ 
(een samenwerking tussen ambtelijke- en 
niet ambtelijke  instanties) tot de aanleg van 
autosnelwegen in de Nederland, hiertoe  
aangezet door de in 1927 opgerichte 
Nederlandsche Vereeniging voor 
Autosnelwegen (NEVAS), die pleitte voor 
“gescheiden rijbanen, ongelijkvloerse 
kruisingen, vaste bruggen en weinig 
aansluitingen met andere typen wegen”, 
aldus een brochure uit 1936.  
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Hoofdingenieur A.A. Mussert bij de 
Provinciale Waterstaat Utrecht, de latere 
NSB-leider, ging in zijn spraakmakende 
brochure ‘Vrij baan voor de toekomst ‘(1931) 
nog een stap verder door voor te stellen om 
autosnelwegen op poten aan te leggen, 
zogenaamde viaductwegen, een idee  
overigens al in 1920 genoemd door ingenieur 
S. Ten Bokkel Huizink (hij noemde dit een
‘hoogviaduct’).

 Bron: Inzichten.nl 

Rijkswaterstaat ging niet mee in deze ideeën. 
Ze kwam in 1938 met een aangepast 
Rijkswegenplan: 500 km meer rijkswegen, 
waaronder autosnelwegen, en verlichting van 
de druk op de steden door aanleg van de 
wegknooppunten, zoals Oudenrijn en 
Hoevelaken.  

Ontwerp 
Bij de aanleg werd, in navolging van het 
buitenland (VS en Duitsland) ook nagedacht 
over de inpassing in het landschap. De 
aanleg van snelwegen in de Verenigde Staten 
begon met een evolutie vanaf Parkways rond 
New York City in de jaren 20, die liepen door 
landschappelijke mooie routes, waar 
vrachtverkeer niet was toegestaan. 
Kenmerkend van de Duitse 
Reichsautobahnen, die sinds de jaren ’30 zijn 
aangelegd, zijn de bochten en de manier 
waarop ze door het landschap lopen, het 
zogenaamde ‘Heimatspanorama’. 

‘Heimatspanorama op de Voralpen’. Bron: 
RCE 

In Nederland werd voor advies over de  
‘aankleding’  van de rijkswegen  (in de vorm 
van een bomenlaan, of bosjes) en het beheer 
daarvan op verzoek van de minister van 
Waterstaat, C. Lely, al in 1916 een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten met 
Staatsbosbeheer, zo is te lezen in de 
publicatie ‘Een landschap van wegen en 
kanalen’, verschenen bij het 75 jarig bestaan 
van deze samenwerking. De ontwerpers van 
de Nederlandse autosnelweg werden 
beïnvloed door buitenlandse voorbeelden, 
maar legden ook hun eigen accenten.  

Ruimte, overzicht en landschappelijke 
inpassing, daar ging het de ontwerpers om. 
Automobilisten hadden op de nieuwe 
autosnelweg hierdoor een wijds uitzicht op 
het omringende landschap, zoals bij de 
geplande Rijksweg 3. Het eerste deel, tussen 
Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda 
(tegenwoordig de A20), werd in 1932 
opengesteld. Het was de bedoeling dat deze 
rijksweg Rotterdam en Amsterdam 
rechtstreeks zou verbinden. In 1936 werd 
nog besloten dat dit een volwaardige 
autosnelweg moest worden.  In het nieuwe 
Rijkswegenplan uit 1938 waren deze en 
andere autosnelwegen inmiddels opgenomen. 
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 Knooppunt RW 3 en 12, 1938. Foto RWS 

Rijksweg 3 is er, op een klein stukje na, bij 
Papendrecht , echter nooit gekomen. In 1970 
is definitief besloten deze snelweg door het 
Groene Hart niet aan te leggen. 

Bruggen 
Bijzonder aan de wegenontwikkeling in de 
jaren '30 was eveneens dat in het kader van 
de rijkswegenplannen een behoorlijk aantal 
grote bruggen tot stand is gekomen. Bruggen 
die Nederland verbonden en veel oponthoud 
deden verdwijnen. Veel van deze bruggen 
werden aangelegd met een karakteristieke 
boogconstructie, zoals de IJsselbrug bij 
Katerveer (Zwolle). 

 Bron: Autosnelwegen.nl 

De aanleg van snelwegen werd in Nederland, 
toen er eenmaal toe besloten was, 
voortvarend aangepakt. Bij het uitbreken van 
de Tweede Wereldoorlog had Nederland na 
Duitsland de meeste snelwegen van Europa. 

In de jaren die volgden kwam hier vanwege 
oorlog en bezetting  de klad in , hoewel de 
Duitsers in 1942 wel de Rijksdienst voor het 
Nationale Plan (RNP) oprichtten, en 
prioritaire stukken snelweg gingen 
aanwijzen. De Rijksweg 12 kreeg  het 
predicaat ‘kriegswichtig’. Onder leiding van 
Fritz Todt werd het gedeelte  tussen Utrecht 
en Arnhem aangepast. De algehele bouwstop 
van 1942 ten behoeve van de bouw van de 
Atlantikwall werd voor deze weg naar Das 
Reich niet van toepassing verklaard. 
Vanwege de hopelijke  snelle terugtocht van 
de Duitse bezetters kreeg de weg al snel de 
bijnaam ‘het Hazenpad’.  

Bij het einde van de oorlog had de 
infrastructuur door gevechtshandelingen 
sterk te leiden gehad, met name vele 
bruggen hadden grote schade opgelopen, of 
waren geheel verwoest. 

 Brug bij Arnhem. Foto RWS 

Wederopbouwjaren 
In de wederopbouwjaren ging de meeste 
aandacht uit naar de industrie en de 
woningbouw, waarbij de aanleg van 
snelwegen sterk achterbleef. Het 
Rijkswegenplan uit 1948 was nagenoeg gelijk 
aan de voorganger uit 1938. Vanwege 
schaarste aan materiaal kon niet grootschalig 
worden ingezet op de wegenbouw. Toch 
waren er ook in deze periode hoogtepunten, 
zoals de realisatie van de Velsertunnel in 
1952 en de opening  van de  A2 tussen 
Amsterdam en Utrecht in 1954, waarvan de 
voorbereidingen beide al dateerden van voor 
de Tweede Wereldoorlog. 
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De ventilatietorens van de Velsertunnel. Foto: RCE 
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Geleidelijk aan nam de welvaart toe en ook 
de vrije tijd nam toe. Op knooppunt 
Oudenrijn bij Utrecht ontstond op 29 mei 
1955 de allereerste file in Nederland. De 
oorzaak was recreatieverkeer. Met lekker 

weer op de Eerste Pinksterdag waren zoveel 
mensen op pad gegaan dat het verkeer vast 
was komen te staan. Die dag zijn hier 50.000 
auto’s geteld. Een opmaat op wat volgen 
zou. 

Bron: Autoblog.nl 
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Hoofdstuk 3 - Na 1965: ruim baan voor (auto)mobiliteit 

Voor de Nederlandse snelwegen was 1965 
een belangrijk jaar. Op 21 januari werd het 
Rijkswegenfonds opgericht, waarmee de 
financiering werd geregeld voor een explosie 
aan bouwactiviteiten gericht op het realiseren 
van het reeds lang voorziene 
autosnelwegennet, inclusief bruggen, 
viaducten en andere kunstwerken, zoals de 
bekende Van Brienenoordbrug, ook in 1965. 

Van Brienenoordbrug, Rotterdam. Foto RWS 

Ook de lang gewenste aansluiting op het 
Duitse Autobahnnet was in 1965 een feit. In 
1966 kwam het Structuurschema 
Hoofdwegennet uit, gevolgd door het 
Rijkswegenplan van 1968. In de jaren die 
volgden ging het hard, met in het jaar 1971 
een maximale toename van meer dan 250 
km snelweg. In negen jaar tijd nam het 
aantal auto’s toe van 1 miljoen in 1964 naar 
3 miljoen in 1973 en een navenante toename 
van het aantal gereden kilometers. De 
oorzaak was het woon-werk verkeer.  

Tussen 1960 en 1970 was dit met 500% 
toegenomen. In 1971 woonde reeds 1/3 van 
de beroepsbevolking in forenzenplaatsen en 
behoefde dagelijkse verplaatsing, meestal 
per auto. Het waren de gouden jaren van 
welvaart en massamotorisatie. De 
wegenbouw kon deze groei eigenlijk niet 
bijhouden. Zodra de infrastructuur werd 
uitgebreid trok het onmiddellijk weer nieuw 
verkeer aan. De hybride stadsweg ontstond, 
een snelweg die zowel voor doorstroming 
moest zorgen als voor de afwikkeling van het 
groeiend stadsverkeer, maar het eigenlijk 
niet aankon. Een duidelijk voorbeeld hiervan 
was het Kleinpolderplein bij Rotterdam, 
tussen de A13 en de A20, opgeleverd in 
1973. 

 Kleinpolderplein. Foto RWS 

Faciliteiten 
Samen met de groei van het snelwegennet 
en het aantal autobewegingen groeide ook de 
behoefte aan allerlei faciliteiten. Dit werd 
planmatig aangepakt. Op elke 10 km werd 
een zogenaamde pleisterplaats gerealiseerd 
voor personenauto’s, op elke 20 km een 
tankstation elke 30 km een wegrestaurant en 
na zo’n 70-80 km kwam een pleisterplaats 
voor vrachtauto’s. Dit leidde tot steeds meer 
markante plekken, zoals het bekende 
‘brugrestaurant over de A4.   

Brugrestaurant, Haarlemmermeer. Bron: 
HPdeTijd.nl 

Een geheel nieuwe ontwikkeling waren de 
zogenaamde praatpalen, waar mensen in 
geval van pech contact konden leggen met 
de Wegenwacht. Na een experimentele fase, 
waarin de ANWB aanvankelijk het initiatief 
had genomen, plaatste Rijkswaterstaat in 
1970 op de A28 de eerste reguliere 
exemplaren, op 2 km afstand van elkaar. 
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 Bron: NOS.nl 

Verkeersveiligheid 
Er was ook een toenemend aantal 
aanrijdingen, met helaas ook steeds meer 
verkeersdoden. 1972 was een triest 
recordjaar waarin 3460 doden te betreuren 
waren. Hierna nam dit weer langzaam af, 
door maatregelen zoals de realisatie van 
vangrails, kooiconstructie in auto’s, maar ook 
de invoering van ‘bekeuringen’, waarmee een 
verkeersagent voortaan direct boetes kon 
uitdelen. 

 Bron: RWS 

Landschappelijke inpassing 
De landschappelijke aankleding bleef in de 
meeste gevallen een belangrijke rol spelen 
bij de aanleg van snelwegen, zeker buiten de 
Randstad. Er was echter een kentering in de 
visie hoe dit te doen. Daar waar voorheen 
het tracé autonoom werd benaderd, kreeg nu 
de integrale benadering bij Rijkswaterstaat 
de overhand. De snelweg werd 
landschappelijk ingepast, op een manier 
waarbij het bestaande landschap zo min 
mogelijk werd aangetast.  Een mooi 
voorbeeld hiervan is de A50 bij Renkum uit 
de jaren 1969-1972. 

 A50. Foto RWS 

Of de nieuwe snelweg werd ingepast passend 
bij de karakteristieken van  een nieuw 
aangelegd landschap,  zoals hieronder de A6  
bij Lelystad in Oostelijk Flevoland. De 
aanvankelijke geheel monumentale aanpak, 
met tien rijen populieren, werd onder invloed 
van jonge landschapsarchitecten afgezwakt, 
door afwisseling met onbeplante vensters, 
die zicht bieden op het polderlandschap. 

 A6, richting Lelystad. Foto RCE 

Ruimtelijke ordening 
Tegelijkertijd met de planmatige aanpak van 
uitbreiding van het (snel)wegennet kwam 
ook steeds meer aandacht voor de 
ruimtelijke ordening. In 1966 trad de Wet op 
de Ruimtelijke Ordening (WRO) in werking. 
De WRO werd het procedurele kader voor 
besluitvorming over rijkswegen. Dit 
betekende in praktijk dat een weg pas 
aangelegd kon worden als het opgenomen 
was in het gemeentelijk bestemmingsplan. 
Tegelijk met de WRO kwam de Tweede Nota 
Ruimtelijke Ordening uit, waarin het 
rijksbeleid stond.  De centraal geplaatste 
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opgave  in de Tweede Nota was “Het 
opvangen van de te verwachten sterke 
verstedelijking in een periode van snel 
toenemende motorisering”. Het beleid werd 
gericht op zogenaamde ‘gebundelde 
deconcentratie’, wat leidde tot de aanwijzing 
van groeikernen waar de bevolkingsgroei 
moest worden opgevangen en een heel 
netwerk van verkeerswegen, waaronder 
snelwegen, om deze voor het verkeer te 

ontsluiten, maar ook met een belangrijke rol 
van het openbaar vervoer, bijvoorbeeld door 
de aanleg van nieuwe  treinstations en zelfs 
nieuwe spoorlijnen. De aanleg van 
infrastructuur, waaronder snelwegen, was nu 
echter niet langer alleen in handen van 
Rijkswaterstaat, maar behoefde opname in 
provinciale en gemeentelijke ruimtelijke 
plannen en werd onderwerp van overleg en 
inspraak.  

 Verstedelijking en infrastructuur volgens de Tweede Nota ruimtelijke ordening 
Bron: canonsociaalwerk.eu 
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Hoofdstuk 4 - Na 1973: begrenzing en regulering 

Grenzen  
De jaren zeventig waren ook de jaren van 
democratisering  en een toenemend 
milieubewustzijn. De toenemende kritiek 
vanuit de samenleving die werd geuit op 
modernisering en afbraak van  binnensteden, 
begon zich nu ook te manifesteren rondom 
de aanleg van (snel)wegen. Het uitkomen 
van het rapport van de Club van Rome 
(‘Grenzen aan de Groei’) leidde tot toename 
van het milieubewustzijn. Burgers gingen 
gebruik maken van de 
inspraakmogelijkheden uit de WRO om de 
aanleg van (snel)wegen aan te passen of 
zelfs te verhinderen. Zeer bekend zijn de 
protesten tegen de aanleg van de A27 door 
Amelisweerd in de jaren na 1978, maar al 
daarvoor had de gemeenteraad van 
Schiedam ervoor gezorgd dat het 
doortrekken van de A4 door Midden Delfland 
niet doorging. 

 Amelisweerd 1978. Bron: AndereTijden.nl 

1973 was het jaar van de oliecrisis. Een 
aantal Arabische olieproducerende landen 
verhoogde de olieprijs met 70% en 
verminderde de olieproductie. Tegen de 
landen, waaronder Nederland, die Israël 
hadden gesteund bij de Jom Kipoeroorlog 
werd een volledige olieboycot ingevoerd. Dit 
noopte de overheid tot maatregelen om 
energie te besparen. In Nederland ging o.a. 
de benzine op de bon en we kregen we van 
november 1973 tot en met januari 1974 een 
aantal autoloze zondagen, die het bekende 
beeld opleverden van fietsen en rolschaatsen 
op de snelweg. 

 Autoloze zondag 1973, Bron: Wikipedia 

De hierop volgende recessie zorgden ervoor 
dat de vanzelfsprekende groei van het 
wegennet uit de periode daarvoor verder op 
losse schroeven kwam te staan. In het 
Structuurschema Verkeer en Vervoer uit 
1977 werd naast het faciliteren ook het 
terugdringen van autoverkeer een 
beleidsuitgangspunt. Er was hierna nog 
slechts sprake van een zeer beperkte 
uitbreiding van het hoofdwegennet. In 1976 
was inmiddels wel op de rijkswegen 
wegnummering ingevoerd, waarbij 
autosnelwegen een A-nummer kregen en niet 
autosnelwegen een N-nummer. 

 Bron: Wikimedia 

Regulering 
Er kwam steeds meer regulering  rondom 
automobiliteit, dit zowel voor de 
verkeersveiligheid als voor het milieu. 
Voorbeelden van het eerste zijn de 
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maximumsnelheid op autosnelwegen van 
100km p/u in 1974, alcoholwetgeving, ook in 
1974 en de verplichte veiligheidsgordel voor 
bestuurders in 1975. De totstandkoming van 
de Wet geluidhinder in 1979 was een 
belangrijke mijlpaal voor het milieubeleid. 
Hoewel er in het buitenland al eerder regels 
waren voor geluid dan in Nederland oogstte 
Nederland respect voor de wijze waarop de 
regelgeving werd ingericht , met duidelijke 
koppelingen met de ruimtelijke ordening, het 
principe van achtereenvolgende aanpak van 
bron, overdracht en dan pas de ontvanger en 
in buitenlandse ogen strenge grenswaarden.  
(Bron: website  Nederlandse Stichting 
Geluidhinder). Dit leidde er onder andere toe 
dat er geluidsschermen kwamen langs 
(snel)wegen en meer afstand werd genomen 
van te realiseren woningen en andere 
geluidgevoelige objecten.  

Een iconisch voorbeeld van een 
geluidsscherm uit de jaren zeventig is die bij 
Dordrecht (zie foto). 

 Geluidscherm bij Dordrecht. Foto RWS 

Nog spectaculairder  is de gigantische luifel 
die is opgetrokken bij de aanleg van de A28 
bij Zeist om de flatwijk Vollenhove te 
beschermen tegen geluidsoverlast. Deze 
voorziening kwam er pas nadat de bewoners 
tot aan de Raad van State met succes 
hadden geprocedeerd tegen de nieuwe 
snelweg, in verband met de verwachte 
geluidsoverlast. 

‘Luifel’ over de A28 bij Zeist. 
Bron:Wegenwiki.nl 

Stagnatie en nieuwe ontwikkelingen 
Aan het einde van de jaren zeventig en 
doorlopend in de jaren tachtig kwam 
Nederland in een economische crisis en kreeg 
de regering te maken met oplopende 
overheidsuitgaven. Er kwamen forse 
bezuinigingsmaatregelen, ook op de 
wegenbouw.  Helemaal stil stonden de 
investeringen in het wegennet in deze tijd 
echter niet. Zo werd in 1985 bij Den Haag 
het bekende Prins Clausplein, met fly-overs, 
gerealiseerd. Ook werd nog gewerkt aan een 
beperkt aantal ontbrekende schakels. 

 Prins Clausplein bij Den Haag. Foto RWS 

Intussen bleek dat de snelwegen, met name 
de ringwegen om de steden een steeds 
belangrijkere factor van belang werden voor 
de ruimtelijke  inrichting. Bedrijven, 
kantoren, hotels en evenementenhallen 
bleken de locatie tussen stad en ringweg een 
ideale vestigingsplek te vinden. Later bleek 
dat ook verder van de stad langs snelwegen 
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nieuwe bedrijventerreinen ontstonden. Op 
sommige plaatsen, vooral in de Randstad, 
werd de snelwegomgeving, met alle 
kunstwerken, geluidschermen en 
wegmeubilair en gebouwen hierdoor 
langzamerhand een eigen infralandschap. 

Aandacht voor ecologie 
Op de meeste plaatsen liep het echter nog 
niet zo’n vaart. De relatie met de natuurlijke 
omgeving bleef een belangrijke rol spelen en 
kreeg een nieuwe  impuls. Onder invloed van 
Professor Zonneveld had in de jaren zeventig 
bij Rijkswaterstaat al een omslag 
plaatsgevonden in het maaibeheer, waarbij 
bermen voortaan mochten bloeien. De rol 
van ecologen werd in de jaren tachtig nog 
belangrijker. 

 Bloeiende berm. Foto RWS 

De aandacht voor ecologie kwam nu ook tot 
uiting in de aanleg van dassentunnels, zoals 
onder RW73 bij Heumen en wildviaducten, 
als eerste bij de Woeste Hoeve, aan de A50, 
tussen Arnhem en Apeldoorn, eind jaren 
tachtig gerealiseerd in navolging van 
voorbeelden uit Zwitserland en Frankrijk. Het 
doel hiervan was aanrijdingen met wilde 
dieren te voorkomen, maar in bredere zin 
ook om tussen natuurgebieden ecologische 
verbindingszones tot stand te brengen. 
Veelal waren die de loop van de tijd verloren 
gegaan door de aanleg van grootschalige 
infrastructuur, zoals autosnelwegen. Herstel 
hiervan en verplichte natuurcompensatie bij 
aanleg van nieuwe wegen, wegverbredingen 
en andere ingrepen werden in het kader van 
de Natuurbeschermingswet en de 
zogenaamde ecologische hoofdstructuur 
(EHS) vanaf 1990 gemeengoed. 

 Dassentunnel RW73. Foto RWS 

 Wildviaduct A50. Foto RWS 

Opmaat naar de jaren negentig: groeiende 
automobiliteit ter discussie 
In de tweede helft van de jaren tachtig was 
er in Nederland weer sprake van een 
economische opleving. Dit had direct 
gevolgen voor het wegennet, de files 
begonnen weer toe te nemen. Ook werd 
weer geïnvesteerd in de wegen.  Om de 
doorstroming te bevorderen besloot de 
regering in 1988 om de maximum snelheid 
op snelwegen te verhogen. 

 Bron: YouTube 

Opmerkelijk is dat in het zelfde jaar het RIVM 
rapport ‘Zorgen voor Morgen’ verscheen, een 
nationale toekomstverkenning waarin 
verschillende  milieuproblemen in samenhang 



16 

werden beschreven en een jaar later het 
(eerste) Nationaal Milieubeleidsplan, waarin 
de regering beleid formuleerde om de 
problemen aan te pakken.  Het verkeer kreeg 
hierin ook volop aandacht. Er werden 
doelstellingen geformuleerd van de uitstoot 
van stikstof te verminderen , ter bestrijding 
van de zure regen. De stikstofuitstoot van 
onder andere industrie en verkeer werd 
verantwoordelijk gehouden voor het 
zogenaamde ‘ Waldsterben’, maar ook 
bijvoorbeeld voor het steeds verder vervagen 
van kalkstenen beelden. Met een indringende 
campagne van de Rijksoverheid “Stop zure 
regen” en diverse maatregelen werd dit 
aangepakt.  

We zijn dan inmiddels beland in de jaren 
negentig.  Een van de maatregelen uit 1990 
was de verplichte katalysator voor nieuwe 
auto’s vanaf 1993. Ook de geluidhinder door 
het autoverkeer werd verder aangepakt door 
uitsluitend nog  geluiddempend asfalt te 
gebruiken. De hernieuwde aandacht voor 
milieu (voor het eerst werd de term 
‘duurzame ontwikkeling’ gebruikt) leidde er 
o.a. toe dat een meer diverse aanpak van het
mobiliteitsvraagstuk werd overgegaan. Zo
moesten bedrijven vervoersplannen maken
voor hun werknemers en carpoolen werd
gestimuleerd.  Op de A1 kwam in 1993 een
carpoolstrook, waarop het verkeer ’s
morgens als mensen naar hun werk gingen
(richting Amsterdam) een andere kant op
reed dan ’s avonds, wanneer iedereen weer
naar huis ging (richting Hilversum). Hiervan
kon alleen gebruik worden gemaakt wanneer
de auto werd gedeeld. Die voorwaarde werd
overigens  later weer ingetrokken en de
strook werd een ‘normale wisselstrook’.

Wisselstrook A1. Bron: Wikipedia 

In de politiek en in het beleid werd voor het 
eerst gesproken over rekeningrijden. Over 
het afschaffen van het reiskostenforfait 
struikelde begin jaren negentig zelfs een 
kabinet. Tegenstanders spraken van 
“autootje pesten”. Alles rondom mobiliteit 
was een heet hangijzer geworden en zou dat 
blijven, tot op de dag van vandaag. 
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Hoofdstuk 5 - Conclusie en bevindingen 

Conclusie:  “Het wordt steeds complexer” 
Nederland was er begin jaren dertig in 
internationaal perspectief relatief snel bij met 
de aanleg van autosnelwegen, al betrof het 
toen nog maar een paar stukjes snelweg in 
het westen des lands. De paar automobilisten 
die er toen nog waren hadden door de 
bewuste landschappelijke inpassing en het 
geringe verkeer veel zicht op de omgeving. 
In het kader van het Rijkswegenplan werden 
vele wegen gepland, maar door crisis en 
oorlog en geldgebrek in de periode daarna 
duurde de aanleg zelf uiteindelijk toch nog 
lang.  Het autogebruik bleef ook lang nog 
beperkt. Het was halverwege de jaren vijftig 
dat her en der de eerste files gingen 
ontstaan. In de jaren zestig ging het gebruik 
van de snelwegen echt een vlucht nemen. De 
periode na 1965 werd gekenmerkt door een 
steeds planmatigere aanpak. Tezamen met 
het ruimtelijke ordeningsbeleid maakte de 
aanleg van snelwegen een scheiding van 
wonen en werken mogelijk. Het aanbod 
creëerde in zekere zin de vraag naar 
automobiliteit. De toenmalige minister van 
economische zaken Joop Den Uijl zei in een 
interview dat "alle mensen recht hebben op 
een eigen auto voor de deur, óók de 
arbeiders". In de jaren daarna groeide het 
autobezit en autogebruik inderdaad enorm. 

 

De jaren zeventig lieten echter een kentering 
zien, want automobiliteit had ook een 
keerzijde. Na maatschappelijke protesten 
kwamen er allerlei regels op gebied van 
veiligheid, geluid, ecologie en luchtkwaliteit. 
Na enige stilstand tijdens de economische 
crisis van de jaren tachtig bleef het 
autoverkeer groeien terwijl het aantal 
autosnelwegen nauwelijks meer toenam. In 
de kwaliteit van de wegen is in Nederland, 
ook in internationaal perspectief, echter 
steeds veel geïnvesteerd, van gedegen studie 
van de ondergrond tot regenafstotend asfalt. 
Het werd echter steeds complexer, met 
nieuwe opgaven en een steeds grotere rol 
van de overheid om het autogebruik te 
reguleren en van technologie om dat 
mogelijk te maken: van praatpalen tot 
interactieve  aanwijzingsborden, van 
ecoducten tot wisselstroken.  

Het gebruik van de snelweg is niet meer weg 
te denken uit de maatschappij. Het “Blij dat 
ik rij”, de slogan van de ANWB uit de jaren 
zeventig, is echter lang  niet meer 
vanzelfsprekend. Het is drukker op de weg 
dan ooit, maar er zijn ook steeds meer 
mensen die geen auto meer hebben. 
Zelfrijdende auto’s hebben hun intrede 
gedaan en wegen slaan zonne-energie op. Na 
jaren van afnemende verkeersongelukken 
namen deze de laatste jaren weer toe. 
Stikstofregelgeving zorgt ervoor dat de 
maximumsnelheid weer terug is gegaan naar 
100 km per uur. “Het wordt nooit meer zoals 
het was”. 

 Sticker ‘Blij dat ik rij’ van BOVAG/RAI, 
1976
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Bronnen 
Ten behoeve van het onderzoek naar 
snelwegen is gebruik gemaakt van 
verschillende publicaties en van op internet 
vindbare informatie.  Hierin was met name 
iets te vinden over de historische 
ontwikkelingen in relatie tot het autoverkeer 
en snelwegen, de maatschappelijke context 
van verschillende  tijdsperioden en de invloed 
daarvan op  snelwegen. Redelijk goed 
vindbaar was informatie over de 
ontwerpopgaven die aan snelwegen en 
daaraan gerelateerde kunstwerken in de loop 
van de tijd werden gesteld. Hierbij reken ik 
ook andere aan de snelweg gerelateerde 
bouwwerken zoals praatpalen en 
geluidswallen. Ik heb mij beperkt tot 
Nederlandse bronnen. Waarschijnlijk mede 
als gevolg daarvan heb ik iets minder kunnen 
vinden over de internationale context van de 
ontwikkelingen rondom snelwegen.  

Reikwijdte 
Het verhaal over de snelwegen en 
automobiliteit zoomt vooral in op de culturele 
en maatschappelijke betekenis hiervan, 
binnen de afgebakende  tijdsperiode 1965-
1990. De periode daaraan voorafgaand is ook 
enigszins uitgebreid besproken, omdat dit 
nodig is voor een beter begrip voor wat er na 
1965 plaatsvond. Niet of nauwelijks is 
ingegaan op de technologische 
ontwikkelingen in relatie tot de automobiliteit 
en snelwegen, deels omdat dat niet de 
expertise  is van de schrijver dezes, maar 
ook omdat daarop niet de focus lag van de 
opdracht. Aanvullingen hierop zijn wellicht 
wenselijk om meer diepgang te krijgen. 
Hetzelfde geldt voor de architectonische 
aspecten. Voor zover dit onderzoek zou 
moeten leiden tot enige uitspraken over 

waardering van wat in de beschreven periode 
is gerealiseerd dan is de huidige invalshoek 
nog te beperkt.  Over de link met andere in 
het kader van Post 65 onderzochte thema’s 
valt op een hoger abstractieniveau 
ongetwijfeld nog het nodige te zeggen, hier 
is dat zeer beperkt gebleven. 

Reflectie  
Deze rapportage is gebaseerd op een beperkt 
bronnenonderzoek. De voorlopige resultaten 
zijn verschillende malen besproken met de 
intern begeleider van de RCE, Anita Blom. 
Aan het eind van de onderzoeksperiode is 
contact opgenomen met Rijkswaterstaat, 
waarbij een eerste versie van de rapportage 
is voorgelegd. Dit heeft geleid tot nog wat 
nieuwe invalshoeken en er werd gewezen op 
enkele relevante bronnen, die nog niet in 
deze versie verwerkt waren. Dit heeft er 
onder meer toe geleid dat kaartmateriaal is 
toegevoegd en dat is nagedacht over de 
relatie met actuele discussies. RCE en 
Rijkswaterstaat zullen dit verder bespreken, 
het maakt echter geen onderdeel uit van 
deze rapportage.  

Aanbevelingen voor verder onderzoek 
Nader onderzoek is aanbevolen naar de 
internationale context en naar technologische 
en architectonische aspecten. De resultaten 
zouden verder nog kunnen aangevuld met 
een meer compleet overzicht van objecten 
(en waardering daarvan!), inclusief 
beeldmateriaal. Voor meer diepgang over de 
culturele betekenis van snelwegen in deze 
periode is kan bijvoorbeeld worden gedacht 
aan het toevoegen van persoonlijke verhalen, 
filmmateriaal e.d. 
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