
Weg Traject Informatie
Maximumsnelheid: 100 km/h en 120 km/h
Lengte: ± 26 km
Toelichting: Tussen Knooppunt Watergraafsmeer en Knooppunt Muiderberg is de 
maximumsnelheid vanwege de verkeersveiligheid 100 km per uur. Tussen Knooppunt 
Muiderberg en Bussum (7) geldt vanwege de natuur een maximumsnelheid van 120 km 
per uur. De andere richting op, tussen Bussum (7) en Knooppunt Muiderberg geldt 
vanwege de natuur een maximumsnelheid van 100 km per uur. Tussen afslag Bussum 
(7) en afslag Soest (10) is de maximumsnelheid vanwege de verkeersveiligheid 100 km 
per uur.
Maximumsnelheid: Tussen 6 - 19 uur 100 en 120 km/h en tussen 19 - 6 uur 130 km/h
Lengte: ± 2 km
Toelichting: Tussen afslag Soest (10) en afslag Eembrugge (11) geldt vanwege de 
luchtkwaliteit overdag een maximumsnelheid van 100 km per uur en 's avonds en 's 
nachts van 130 km per uur. In de andere richting, tussen afslag Eembrugge (11) en 
afslag Soest (10) geldt vanwege de luchtkwaliteit overdag een maximumsnelheid van 
120 km per uur en 's avonds en ' nachts van 130 km per uur.
Maximumsnelheid: Tussen 6 - 19 uur 120 km/h en tussen 19 - 6 uur 130 km/h
Lengte: ± 12 km
Toelichting: Tussen afslag Eembrugge (11) en Knooppunt Hoevelaken geldt vanwege de 
luchtkwaliteit overdag een maximumsnelheid van 120 km per uur en 's avonds en 's 
nachts van 130 km per uur.
Maximumsnelheid: 120 km/h 
Lengte: ± 13 km
Toelichting: Tussen Knooppunt Hoevelaken en afslag Voorthuizen geldt vanwege de 
verkeersveiligheid en de geluidsoverlast een maximumsnelheid van 120 km per uur. 
Maximumsnelheid: 120 km/h
Lengte: ± 40 km
Toelichting: Tussen afslag Voorthuizen (16) en de IJsselbrug geldt vanwege de natuur, 
de verkeersveiligheid en geluidsoverlast een maximumsnelheid van 120 km per uur.
Maximumsnelheid: Tussen 6 - 19 uur 120 km/h en tussen 19 - 6 uur 130 km/h
Lengte: ± 6 km
Toelichting: Tussen de IJsselbrug en afslag Deventer Oost (24) geldt vanwege de 
verkeersveiligheid overdag een maximumsnelheid 120 km per uur en 's avonds en 's 
nachts 130 km per uur.

A1 in beide richtingen
Knooppunt Watergraafsmeer -         
Soest (10)

A1 in beide richtingen Voorthuizen (16) - IJsselbrug

A1 in beide richtingen
Knooppunt Hoevelaken - 
Voorthuizen (16)

A1 in beide richtingen IJsselbrug - Deventer Oost (24)

A1 in beide richtingen Soest (10) - Eembrugge (11)

A1 in beide richtingen
Eembrugge (11) -             
Knooppunt Hoevelaken



Weg Traject Informatie
Maximumsnelheid: 130 km/h
Lengte: ± 11 km
Toelichting: Tussen afslag Deventer Oost (24) en afslag Lochem (26) geldt een 
maximumsnelheid van 130 km per uur.
Maximumsnelheid: 120 km/h
Lengte: ± 13 km
Toelichting: Tussen afslag Lochem (26) en afslag Rijssen (28) geldt vanwege de natuur 
een maximumsnelheid van 120 km per uur.
Maximumsnelheid: 130 km/h
Lengte: ± 7 km
Toelichting: Tussen afslag Rijssen (28) en Knooppunt Azelo geldt een maximumsnelheid 
van 130 km per uur.
Maximumsnelheid: 120 km/h
Lengte: ± 23 km
Toelichting: Tussen Knooppunt Buren en de Duitse grens geldt vanwege de 
verkeersveiligheid een maximumsnelheid van 120 km per uur.
Maximumsnelheid: 100 km/h en 80 km/h
Lengte: ± 30 km

Toelichting: Op bijna de gehele A10 geldt vanwege de verkeersveiligheid een 
maximumsnelheid van 100 km per uur. Alleen tussen Knooppunt De Nieuwe Meer en 
afslag Westpoort S102 (2) geldt vanwege de luchtkwaliteit een maximumsnelheid van 
80 km per uur.

Maximumsnelheid: 100 km/h en 80 km/h
Lengte: ± 4 km
Toelichting: Tussen Den Haag Bezuidenhout (3) en Knooppunt Prins Clausplein geldt 
vanwege de verkeersveiligheid een maximumsnelheid van 100 km per uur. Tussen 
Knooppunt Prins Clausplein en Den Haag Bezuidenhout (3) geldt om dezelfde reden een 
maximumsnelheid van 80 km per uur.
Maximumsnelheid: Tusssen 6 - 19 uur 100 km/h en tussen 19 - 6 uur 130 km/h
Lengte: ± 1 km
Toelichting: Tussen Knooppunt Prins Clausplein en afslag Nootdorp (5) is vanwege de 
luchtkwaliteit de maximumsnelheid overdag 100 km per uur en 's avonds en 's nachts 
130 km per uur.
Maximumsnelheid: Tusssen 6 - 19 uur 120 km/h en tussen 19 - 6 uur 130 km/h
Lengte: ±8 km
Toelichting: Tussen afslag Nootdorp (5) en afslag Zoetermeer (7) is vanwege de 
luchtkwaliteit de maximumsnelheid overdag 120 km per uur en 's avonds en 's nachts 
130 km per uur.

Knooppunt Coenplein -                    
Knooppunt De Nieuwe MeerA10 in beide richtingen

A12 in beide richtingen Nootdorp (5) - Zoetermeer (7)

A1 in beide richtingen Deventer Oost (24) - Lochem (26)

A1 in beide richtingen Knooppunt Buren - Duitse grens

A1 in beide richtingen Lochem (26) - Rijssen (28)

A1 in beide richtingen Rijssen (28) - Knooppunt Azelo

A12 in beide richtingen
Den Haag Bezuidenhout (3) -                 
Knooppunt Prins Clausplein

A12 in beide richtingen
Knooppunt Prins Clausplein -                       
afslag Nootdorp (5)



Weg Traject Informatie
Maximumsnelheid: 120 km/h
Lengte: ± 2 km
Toelichting: Tussen afslag Zoetermeer (7) en afslag Bleiswijk (8) geldt vanwege de 
luchtkwaliteit en geluidsoverlast een maximumsnelheid van 120 km per uur.
Maximumsnelheid: Tusssen 6 - 19 uur 120 km/h en tussen 19 - 6 uur 130 km/h
Lengte: ± 9 km
Toelichting: Tussen afslag Bleiswijk (8) en Knooppunt Gouwe geldt vanwege de 
luchtkwaliteit overdag een maximumsnelheid van 120 km per uur en 's avonds en 's 
nachts van 130 km per uur. Rond Knooppunt Gouwe geldt om dezelfde reden een 
maximumsnelheid van 120 km per uur.
Maximumsnelheid: 120 km/h
Lengte: ± 28 km
Toelichting: Tussen Knooppunt Gouwe en afslag De Meern (15) geldt vanwege de 
luchtkwaliteit een maximumsnelheid van 120 km per uur.
Maximumsnelheid: 100 km/h en 80 km/h
Lengte: ± 29 km
Toelichting: Tussen afslag De Meern (15) en afslag Driebergen (20) geldt vanwege de 
verkeersveiligheid, de natuur en luchtkwaliteit een maximumsnelheid van 100 km per 
uur. Op de parallelbaan tussen De Meern (15) en Knooppunt Oudenrijn geldt vanwege 
de verkeersveiligheid een maximumsnelheid van 100 km per uur. Op de parallelbaan 
tussen Knooppunt Oudenrijn en Knooppunt Lunetten geldt vanwege de 
verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit een maximumsnelheid van 80 km per uur. Op de 
parallelbaan tussen Knooppunt Lunetten en Verzorgingsplaats De Forten geldt vanwege 
de verkeersveiligheid een maximumsnelheid van 100 km per uur.
Maximumsnelheid: Tussen 6 - 19 uur 120 km/h en tussen 19 - 6 uur 130 km/hh
Lengte: ±23 km
Toelichting: Tussen afslag Driebergen (20) en Knooppunt Maanderbroek geldt vanwege 
de natuur overdag een maximumsnelheid van 120 km per uur en 's avonds en 's nachts 
130 km per uur.
Maximumsnelheid: 120 km/h
Lengte: ± 23 km
Toelichting: Tussen Knooppunt Maanderbroek en Knooppunt Waterberg geldt vanwege 
de natuur een maximumsnelheid van 120 km per uur.
Maximumsnelheid: 100 km/h
Lengte: ± 9 km
Toelichting: Tussen Knooppunt Waterberg en afslag Duiven (28) geldt vanwege de 
natuur een maximumsnelheid van 100 km per uur.

A12 in beide richtingen Knooppunt Maanderbroek -             
Knooppunt Waterberg

A12 in beide richtingen Zoetermeer (7) - Bleiswijk (8)

A12 in beide richtingen Bleiswijk (8) -  Knooppunt Gouwe

A12 in beide richtingen Knooppunt Gouwe -  De Meern (15)

A12 in beide richtingen De Meern (15) - Driebergen (20)

A12 in beide richtingen Driebergen - Knooppunt 
Maanderbroek

A12 in beide richtingen Knooppunt Waterberg -            
Duiven (28)



Weg Traject Informatie
Maximumsnelheid: Tusssen 6 - 19 uur 120 km/h en tussen 19 - 6 uur 130 km/h
Lengte: ± 11,8 km
Toelichting: Tussen afslag Duiven (28) en de Duitse grens is de maximumsnelheid 
vanwege de natuur overdag 120 km per uur en 's avonds en 's nachts 130 km per uur.
Maximumsnelheid: 100 km/h
Lengte: ± 12 km
Toelichting: Tussen Knooppunt Ypenburg en Knooppunt Kleinpolderplein geldt vanwege 
de verkeersveiligheid, geluidsoverlast en de luchtkwaliteit een maximumsnelheid van 
100 km per uur.
Maximumsnelheid: 80 km/h
Lengte: ± 4 km
Toelichting: Ter hoogte van Overschie, tussen de N209 en Knooppunt Kleinpolderplein 
geldt vanwege de luchtkwaliteit een maximumsnelheid van 80 km per uur.
Maximumsnelheid: 100 km/u
Lengte: ± 34 km
Toelichting: Vanwege de verkeersveiligheid is de maximumsnelheid tussen afslag 
Rozenburg Centrum (14) en afslag Alblasserdam (22) 100 km per uur.
Maximumsnelheid: 120 km/h
Lengte: ± 20 km
Toelichting: Tussen afslag Alblasserdam (22) en Knooppunt Gorinchem geldt vanwege 
de verkeersveiligheid een maximumsnelheid van 120 km per uur.
Maximumsnelheid: 130 km/h
Lengte: ± 19 km
Toelichting: Tussen Knooppunt Gorinchem en Knooppunt Deil is de maximumsnelheid 
130 km per uur.
Maximumsnelheid: Tusssen 6 - 19 uur 120 km/h en tussen 19 - 6 uur 130 km/h
Lengte: ± 46 km
Toelichting: Tussen Knooppunt Deil en afslag Elst (38) geldt vanwege de natuur en de 
luchtkwaliteit overdag een maximumsnelheid van 120 km per uur 's avonds en 's nachts 
van 130 km per uur .
Maximumsnelheid: 80 km/h en tussen 6 - 19 uur 120 km/h en tussen 19 - 6 uur 130 
km/h
Lengte: ± 2 km
Toelichting: Tussen Elst (38) en Bemmel (39) geldt vanwege de verkeersveiligheid een 
maximumsnelheid 80 km per uur. De andere kant op, tussen Bemmel (39) en Elst (38) 
geldt vanwege de natuur overdag een maximumsnelheid van 120 km per uur en 's 
avonds en 's nachts van 130 km per uur.
Maximumsnelheid: 100 km/h
Lengte: ± 23 km

A15 in beide richtingen Alblasserdam (22) -        
Knooppunt Gorinchem

A15 in beide richtingen Knooppunt Deil - Elst (38)

A15 in beide richtingen Elst (38) - Bemmel (39)

A13 in beide richtingen
Knooppunt Ypenburg -                    
Overschie

A15 in beide richtingen Rozenburg Centrum (14) -                          
Alblasserdam (22)

A15 in beide richtingen Knooppunt Gorinchem -       
Knooppunt Deil

A16 in beide richtingen Knooppunt Terbregseplein - 
Dordrecht (21)

A13 in beide richtingen Overschie N209 - Knooppunt 
Kleinpolderplein

A12 in beide richtingen Duiven (28) - Duitse grens



Weg Traject Informatie
Toelichting: Tussen Knooppunt Terbregseplein en afslag Dordrecht (21) geldt vanwege 
de verkeersveiligheid een maximumsnelheid van 100 km per uur. Tussen afslag 
Dordrecht en de Randweg Dordrecht (21) geldt vanwege de omliggende natuur een 
maximumsnelheid van 100 km per uur.

A16 in beide richtingen Knooppunt Terbregseplein - 
Dordrecht (21)



Weg Traject Informatie
Maximumsnelheid: 120 km/h
Lengte: ± 6 km
Toelichting: Tussen Randweg Dordrecht (21) en de Moerdijkbrug geldt vanwege de 
omliggende natuur een maximumsnelheid van 120 km per uur. 
Maximumsnelheid: 130 km/h
Lengte: ± 27 km
Toelichting: Vanaf de Moerdijkbrug tot aan de Belgische grens is de maximumsnelheid 
130 km per uur.
Maximumsnelheid: 130 km/h
Lengte: ± 25 km
Toelichting: Tussen Knooppunt Klaverpolder en Knooppunt De Stok is de 
maximumsnelheid 130 km per uur.
Maximumsnelheid: 130 km/h
Lengte: ± 23 km
Toelichting: Tussen Knooppunt Oud-Dijk en Varsseveld geldt een maximumsnelheid van 
130 km per uur.
Maximumsnelheid: 100 km/h
Lengte: ± 12 km
Toelichting: Tussen Knooppunt Amstel en afslag Vinkeveen (4) geldt vanwege 
verkeersveiligheid (Amstel-Holendrecht), en de natuur (Holendrecht-Vinkeveen) een 
maximumsnelheid van 100 km per uur.
Maximumsnelheid: tussen 6 - 19 uur 100 km/h en tussen 19 - 6 uur 130 km/h
Lengte: ± 13 km
Toelichting: Tussen Afslag Vinkeveen (4) en afslag Maarssen (6) geldt vanwege 
luchtkwaliteit een maximumsnelheid van 100 km per uur en 's avonds en 's nachts van 
130 km per uur.
Maximumsnelheid: 100 km/h
Lengte: ± 7 km
Toelichting: Tussen Afslag Maarssen (6) en Knooppunt Oudenrijn geldt vanwege 
verkeersveiligheid een maximumsnelheid van 100 km per uur.
Maximumsnelheid: 100 km/h
Lengte: ± 10 km
Toelichting: Tussen Knooppunt Oudenrijn en Knooppunt Everdingen geldt vanwege de 
luchtkwaliteit en de geluidsoverlast een maximumsnelheid van 100 km per uur. Op de 
verbindingswegen tussen Knooppunt Everdingen en de aansluiting met de A27 geldt 
lokaal een maximumsnelheid van 100 km per uur.

A16 in beide richtingen Dordrecht (21) - Moerdijkbrug

A16 in beide richtingen Moerdijkbrug -  Belgische grens

A2 in beide richtingen Knooppunt Oudenrijn -           
Knooppunt Everdingen

A2 in beide richtingen Knooppunt Amstel –                  
Afslag Vinkeveen (4)

A17 in beide richtingen Knooppunt Klaverpolder -               
Knooppunt De Stok

A18 in beide richtingen Knooppunt Oud-Dijk - Varsseveld

A2 in beide richtingen
Afslag Vinkeveen (4) –                 
Afslag Maarssen (6)

A2 in beide richtingen Afslag Maarssen (6) –            
Knooppunt Oudenrijn



Weg Traject Informatie
Maximumsnelheid: Tussen 6 - 19 uur 120 km/h en tussen 19 - 6 uur 130 km/h
Lengte: ± 24 km
Toelichting: Tussen Knooppunt Everdingen en afslag Zaltbommel (17) geldt vanwege de 
luchtkwaliteit en de natuur overdag een maximumsnelheid van 120 km per uur en 's 
avonds en 's nachts van 130 km per uur.
Maximumsnelheid: 120 km/h
Lengte: ± 9 km
Toelichting: Tussen afslag Zaltbommel (17) en Knooppunt Empel is de 
maximumsnelheid vanwege de luchtkwaliteit en geluidsoverlast 120 km per uur.
Maximumsnelheid: 120 km/h
Lengte: ± 3 km
Toelichting: Tussen Knooppunt Empel en Knooppunt Hintham geldt vanwege de 
luchtkwaliteit een maximumsnelheid van 120 km per uur. Op de parallelbaan tussen 
Knooppunt Empel en afslag Veghel (21) geldt vanwege de verkeersveiligheid een 
maximumsnelheid van 100 km per uur.
Maximumsnelheid: 100 km/h
Lengte: ± 6 km
Toelichting: Tussen Knooppunt Hintham en afslag Vught (24) geldt vanwege de 
verkeersveiligheid een maximumsnelheid van 100 km per uur.
Maximumsnelheid: 120 km/h
Lengte: ±39 km
Toelichting: Tussen afslag Vught (24) en Knooppunt Leenderheide geldt vanwege de 
luchtkwaliteit, de natuur en de verkeersveiligheid een maximumsnelheid van 120 km 
per uur. Op de parallelbaan tussen Knooppunt Batadorp en Knooppunt De Hogt geldt 
vanwege de verkeersveiligheid een maximumsnelheid van 80 km per uur.
Maximumsnelheid: 120 km/h
Lengte: ± 15 km
Toelichting: Tussen Knooppunt Leenderheide en afslag Budel (37) geldt vanwege de 
natuur een maximumsnelheid van 120 km per uur.
Maximumsnelheid: 130 km/h
Lengte: ± 9 km
Toelichting: Tussen afslag Budel (37) en afslag Nederweert (39) geldt een 
maximumsnelheid van 130 km per uur.
Maximumsnelheid: 120 km/h
Lengte: ± 6 km
Toelichting: Tussen afslag Nederweert (39) en afslag Kelpen (40) geldt vanwege de 
natuur een maximumsnelheid van 120 km per uur.

A2 in beide richtingen
Knooppunt Everdingen - 
Zaltbommel (17)

A2 in beide richtingen Knooppunt Hintham - Vught (24)

A2 in beide richtingen Knooppunt Empel -            
Knooppunt Hintham

A2 in beide richtingen Knooppunt Leenderheide -       
Budel (37)

A2 in beide richtingen Zaltbommel (17) -             
Knooppunt Empel

A2 in beide richtingen Vught (24) - Knooppunt 
Leenderheide

A2 in beide richtingen Budel (37) - Nederweert (39)

A2 in beide richtingen Nederweert (39) - Kelpen (40)



Weg Traject Informatie
Maximumsnelheid: 130 km/h
Lengte: ± 16 km
Toelichting: Tussen afslag Kelpen (40) en Knooppunt Het Vonderen geldt een 
maximumsnelheid van 130 km per uur.
Maximumsnelheid: 120 km/h
Lengte: ± 21 km
Toelichting: Tussen Knooppunt Het Vonderen en Knooppunt Kerensheide geldt vanwege 
de natuur en de luchtkwaliteit een maximumsnelheid van 120 km per uur.
Maximumsnelheid: 130 km/h
Lengte: ± 9 km
Toelichting: Tussen Knooppunt Kerensheide en Knooppunt Kruisdonk geldt een 
maximumsnelheid van 130 km per uur.
Maximumsnelheid: 100 km/h en 120 km/h
Lengte: ± 15 km
Toelichting: Tussen Knooppunt Kruisdonk en Knooppunt Europaplein geldt in het 
tunneltracé op dit moment vanwege werk in uitvoering voor de verkeersveiligheid een 
aangepaste snelheid. Zodra de werkzaamheden afgerond zijn, geldt hier vanwege de 
verkeersveiligheid een maximumsnelheid van 100 km per uur. Tussen Knooppunt 
Europaplein en de Belgische grens geldt vanwege de natuur een maximumsnelheid van 
120 km per uur.
Maximumsnelheid: Tusssen 6 - 19 uur 120 km/h en tussen 19 - 6 uur 130 km/h
Lengte: ± 10 km
Toelichting: Tussen de aansluiting met de N213 en afslag Vlaardingen West (8) geldt 
vanwege de luchtkwaliteit een maximumsnelheid van 120 km per uur overdag en 's 
avonds en 's nachts van 130 km per uur .
Maximumsnelheid: 100 km/h
Lengte: ± 6 km
Toelichting: Tussen afslag Vlaardingen West (8) en afslag Industrieterrein Spaanse 
Polder (12) is de maximumsnelheid vanwege de verkeersveiligheid 100 km per uur.
Maximumsnelheid: 80 km/h
Lengte: ± 6 km

Toelichting: Tussen afslag Industrieterrein Spaanse Polder (12) en afslag Crooswijk (15) 
is de maximumsnelheid vanwege de verkeersveiligheid en luchtkwaliteit 80 km per uur.

Maximumsnelheid: 80 en 100 km/h
Lengte: ± 6 km
Toelichting: tussen afslag Crooswijk (15) en afslag Industrieterrein Spaanse Polder (12) 
geldt van maandag tot en met vrijdag, tussen 06.00 uur en 10.00 uur en tussen 15.00 
uur en 19.00 uur bij grote verkeersdrukte 100 km/h, anders 80 km/h. Buiten deze 
spitsperioden en op zaterdag en zondag geldt een maximumsnelheid van 80 km/h.

A20 in westelijke richting Crooswijk (15) -Industrieterrein 
Spaanse Polder (12) 

A2 in beide richtingen
Knooppunt Europaplein -        
Belgische grens

A2 in beide richtingen Knooppunt Kerensheide -                
Knooppunt Kruisdonk

A20 in beide richtingen
Vlaardingen West (8) - 
Industrieterrein Spaanse Polder 
(12)

A20 in oostelijke richting
Industrieterrein Spaanse Polder 
(12) - Crooswijk (15)

A20 in beide richtingen N213 - Vlaardingen West (8)

A2 in beide richtingen Knooppunt Het Vonderen -               
Knooppunt Kerensheide

A2 in beide richtingen Kelpen (40) - Knooppunt            
Het Vonderen



Weg Traject Informatie
Maximumsnelheid: 100 k/h
Lengte: ± 5 km
Toelichting: Tussen afslag Crooswijk (15) en de afslag Prins Alexander (16) is de 
maximumsnelheid vanwege de verkeersveiligheid 100 km per uur.

A20 in beide richtingen Crooswijk (15) -                       
Prins Alexander (16)



Weg Traject Informatie
Maximumsnelheid: 120 km/h
Lengte: ± 11 km
Toelichting: Tussen afslag Prins Alexander (16) en Knooppunt Gouwe geldt vanwege de 
geluidsoverlast een maximumsnelheid van 120 km per uur.
Maximumsnelheid: 100 km/h
Lengte: ± 5 km
Toelichting: Tussen Haarlem en Halfweg geldt vanwege de verkeersveiligheid een 
maximumsnelheid van 100 km per uur.
Maximumsnelheid: 100 km/h en 70 km/h
Lengte: ± 1 km
Toelichting: Tussen Santpoort en IJmuiden geldt vanwege de verkeersveiligheid een 
maximumsnelheid van 70 km per uur. Tussen IJmuidenen Santpoort geldt vanwege de 
verkeersveiligheid een maximumsnelheid van 100 km per uur.
Maximumsnelheid: 100 km/h
Lengte: ± 8 km
Toelichting: Tussen Knooppunt Beverwijk en Knooppunt Velsen geldt vanwege de 
verkeersveiligheid een maximumsnelheid van 100 km per uur.
Maximumsnelheid: Tusssen 6 - 19 uur 120 km/h en tussen 19 - 6 uur 130 km/h
Lengte: ± 19 km
Toelichting: Tussen Knooppunt Almere en Knooppunt Eemnes geldt vanwege de 
luchtkwaliteit en de natuur overdag een maximumsnelheid van 120 km per uur en 's 
avonds en 's nachts van 130 km per uur. Bij Knooppunt Eemnes (aansluiting met de A1) 
geldt lokaal een maximumsnelheid van 100 km per uur.
Maximumsnelheid: 120 km/h
Lengte: ± 13 km
Toelichting: Tussen Knooppunt Eemnes en Verzorgingsplaats Voordaan geldt vanwege 
de natuur een maximumsnelheid van 120 km per uur.
Maximumsnelheid: 100 km/h
Lengte: ± 17 km
Toelichting: Tussen Verzorgingsplaats Voordaan en Knooppunt Everdingen geldt 
vanwege de verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit een maximumsnelheid van 100 km 
per uur. Bij Knooppunt Everdingen (aansluiting met de A2) geldt lokaal een 
maximumsnelheid 100 km per uur.
Maximumsnelheid: 120 km/h
Lengte: ± 20 km
Toelichting: Tussen Knooppunt Everdingen en Knooppunt Gorinchem geldt vanwege de 
verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit een maximumsnelheid van 120 km per uur.

A27 in beide richtingen Knooppunt Everdingen -                  
Knooppunt Gorinchem

A208 in beide richtingen IJmuiden - Santpoort

A200 in beide richtingen Haarlem - Halfweg

A20 in beide richtingen Prins Alexander (16) - Knooppunt 
Gouwe

A22 in beide richtingen Knooppunt Beverwijk - Knooppunt 
Velsen

A27 in beide richtingen Knooppunt Almere - Knooppunt 
Eemnes

A27 in beide richtingen Knooppunt Eemnes - 
Verzorgingsplaats Voordaan

A27 in beide richtingen Verzorgingsplaats Voordaan -           
Knooppunt Everdingen



Weg Traject Informatie
Maximumsnelheid: 100 km/h
Lengte: ± 5 km
Toelichting: Tussen Knooppunt Gorinchem en afslag Werkendam (23) geldt vanwege de 
verkeersveiligheid een maximumsnelheid van 100 km per uur.
Maximumsnelheid: 120 km/h
Lengte: ± 30 km
Toelichting: Tussen afslag Werkendam (23) en Knooppunt Sint Annabosch geldt 
vanwege de natuur, de luchtkwaliteit en de verkeersveiligheid een maximumsnelheid 
van 120 km per uur.
Maximumsnelheid: 100 km/h
Lengte: ± 2 km
Toelichting: Tussen Knooppunt Julianaplein en afslag Groningen-Zuid (39) geldt lokaal 
een maximumsnelheid van 100 km per uur.
Maximumsnelheid: 120 km/h
Lengte: ± 19 km
Toelichting: Tussen afslag Groningen-Zuid (39) en afslag Assen Noord (34) geldt 
vanwege de natuur een maximumsnelheid van 120 km per uur.
Maximumsnelheid: Tusssen 6 - 19 uur 120 km/h en tussen 19 - 6 uur 130 km/h
Lengte: ± 21 km
Toelichting: Tussen afslag Assen Noord (34) en Beilen (30) geldt vanwege de natuur 
een maximumsnelheid van 120 km per uur overdag en 's avonds en 's nachts van 130 
km per uur.
Maximumsnelheid: 120 km/h en 100 km/h
Lengte: ± 18 km
Toelichting: Tussen afslag Beilen (30) en Knooppunt Hoogeveen geldt vanwege de 
natuur een maximumsnelheid van 120 km per uur. Tussen afslag Fluitenberg (27) en 
Knooppunt Hoogeveen geldt lokaal een maximumsnelheid van 100 km per uur.
Maximumsnelheid: 130 km/h
Lengte: ± 19 km
Toelichting: Tussen Knooppunt Hoogeveen en Knooppunt Lankhorst geldt een 
maximumsnelheid van 130 km per uur.
Maximumsnelheid: 120 km/h
Lengte: ± 16 km
Toelichting: Tussen Knooppunt Lankhorst en Industrieterrein Hessenpoort (21) geldt 
vanwege de natuur en geluidsoverlast een maximumsnelheid van 120 km per uur.
Maximumsnelheid: 100 km/h
Lengte: ± 13 km
Toelichting: Tussen Industrieterrein Hessenpoort (21) en Knooppunt Hattemerbroek 
geldt vanwege de natuur en de verkeersveiligheid een maximumsnelheid van 100 km 
per uur.

A27 in beide richtingen Knooppunt Gorinchem - 
Werkendam (23)

A28 in beide richtingen Knooppunt Hoogeveen - Knooppunt 
Lankhorst

A27 in beide richtingen
Werkendam (23) - Knooppunt Sint 
Annabosch         

A28 in beide richtingen Knooppunt Julianaplein -                   
Groningen-Zuid (39)

A28 in beide richtingen Groningen-Zuid (39) - Assen Noord 
(34)

A28 in beide richtingen Beilen (30) - Knooppunt Hoogeveen

A28 in beide richtingen Assen Noord (34) - Beilen (30)

A28 in beide richtingen Knooppunt Lankhorst - 
Industrieterrein Hessenpoort (21)

A28 in beide richtingen
Industrieterrein Hessenpoort (21) - 
Knooppunt Hattemerbroek



Weg Traject Informatie
Maximumsnelheid: 120 km/h
Lengte: ± 39 km
Toelichting: Tussen Knooppunt Hattemerbroek en afslag Strand Horst (11) geldt 
vanwege de natuur een maximumsnelheid van 120 km per uur.
Maximumsnelheid: Tusssen 6 - 19 uur 120 km/h en tussen 19 - 6 uur 130 km/h
Lengte: ± 17 km
Toelichting: Tussen afslag Strand Horst (11) en afslag Amersfoort Vathorst (8a) geldt 
vanwege de luchtkwaliteit overdag een maximumsnelheid van 120 km per uur en 's 
avonds en 's nachts van 130 km per uur.
Maximumsnelheid: 100 km/h
Lengte: ± 8 km
Toelichting: Tussen afslag Amersfoort Vathorst (8a) en Maarn (5) geldt vanwege de 
verkeersveiligheid een maximumsnelheid van 100 km per uur.
Maximumsnelheid: Tussen 6 - 19 uur 120 km/h en tussen 19 - 6 uur 130 km/h
Lengte: ± 11 km
Toelichting: Tussen afslag Maarn (5) en De Uithof en Den Dolder geldt vanwege de 
luchtkwaliteit overdag een maximumsnelheid van 120 km per uur en 's avonds en 's 
nachts van 130 km per uur.
Maximumsnelheid: 100 km/h
Lengte: ± 6 km
Toelichting: Tussen De Uithof en Den Dolder en Knooppunt Rijnsweerd geldt vanwege 
de verkeersveiligheid een maximumsnelheid van 100 km per uur.Rond Knooppunt 
Rijnsweerd is de maximumsnelheid lokaal naar 70 en 50 km per uur
Maximumsnelheid: 100 km/h
Lengte: ± 6 km
Toelichting: Tussen Knooppunt Vaanplein en afslag Oud Beijerland (21) geldt vanwege 
de verkeersveiligheid een maximumsnelheid van 100 km per uur.
Maximumsnelheid: Tusssen 6 - 19 uur 120 km/h en tussen 19 - 6 uur 130 km/h
Lengte: ± 10 km
Toelichting: Tussen afslag Oud Beijerland (21) en de afslag Numansdorp (22) geldt 
vanwege de luchtkwaliteit overdag een maximumsnelheid van 120 km per uur en 's 
avonds en 's nachts van 130 km per uur.
Maximumsnelheid: 130 km/h
Lengte: ± 15,5 km
Toelichting: Tussen afslag Numansdorp (22) en de aansluiting met de N259 geldt een 
maximumsnelheid van 130 km per uur.

A28 in beide richtingen
Maarn (5) - De Uithof en Den 
Dolder

A28 in beide richtingen Knooppunt Hattemerbroek -               
Strand Horst (11)

A28 in beide richtingen Strand Horst (11) -                         
Amersfoort Vathorst (8a)

A28 in beide richtingen Amersfoort Vathorst (8a) -        
Maarn (5)

A28 in beide richtingen
De Uithof en Den Dolder -                
Knooppunt Rijnsweerd

A29 in beide richtingen Knooppunt Vaanplein -              
Oud Beijerland (21)

A29 in beide richtingen Numansdorp (22) - N259

A29 in beide richtingen
Oud Beijerland (21) -       
Numansdorp (22)



Weg Traject Informatie
Maximumsnelheid: 70 km/h
Lengte: ± 2 km
Toelichting: Tussen de aansluiting met de A1 en afslag Harselaar (5) geldt vanwege de 
verkeersveiligheid een maximumsnelheid van 70 km per uur.
Maximumsnelheid: 120 km/h
Lengte: ± 17 km
Toelichting: Tussen afslag Harsselaar (5) en afslag Scherpenzeel (4) geldt vanwege de 
verkeersveiligheid een maximumsnelheid van 120 km per uur. Tussen afslag 
Scherpenzeel (4) en Knooppunt Maanderbroek geldt vanwege de natuur een 
maximumsnelheid van 120 km per uur.
Maximumsnelheid: 120 km/h
Lengte: ± 1,5 km
Toelichting: Rond Marssum (22) geldt vanwege geluidsoverlast een maximumsnelheid 
van 120 km per uur.
Maximumsnelheid: 130 km/h
Lengte: ± 16,5 km
Toelichting: Tussen afslag Marssum (22) en afslag Midlum (19) geldt een 
maximumsnelheid van 130 km per uur.
Maximumsnelheid: 120 km/h
Lengte: ± 1 km
Toelichting: Rond Midlum (19) geldt vanwege geluidsoverlast een maximumsnelheid van 
120 km per uur.
Maximumsnelheid: 130 km/h
Lengte: ± 3 km
Toelichting: Rond Knooppunt Zurich geldt een maximumsnelheid van 130 km per uur.
Maximumsnelheid: 130 km/h
Lengte: ± 60 km
Toelichting: Tussen Leeuwarden en Meppel Noord (3) is de maximumsnelheid 130 km 
per uur, met uitzondering van knooppunt Heerenveen waar vanwege de 
verkeersveiligheid overdag een maximumsnelheid geldt van 100 km per uur en 's 
avonds en 's nachts van 130 km per uur.
Maximumsnelheid: 120 km/h
Lengte: ± 5 km
Toelichting: Tussen afslag Meppel Noord (3) en afslag Meppel Zuid (1) geldt vanwege 
geluidoverlast een maximumsnelheid van 120 km per uur.
Maximumsnelheid: 90 km/h
Lengte: ±1,3 km
Toelichting: Tussen afslag Meppel-Zuid (1) en Knooppunt Lankhorst is vanwege de 
verkeersveiligheid de maximumsnelheid 90 km per uur.

A30 in beide richtingen aansluiting A1 - Harsselaar (5)

A32 in beide richtingen Leeuwarden - Meppel Noord (3)

A30 in beide richtingen Harsselaar (5) -                          
Knooppunt Maanderbroek

A31 in beide richtingen Marssum (22)

A31 in beide richtingen Marssum (22) - Midlum (19)

A31 in beide richtingen Midlum (19)

A31 in beide richtingen Knooppunt Zurich

A32 in beide richtingen Meppel Noord (3) - Meppel Zuid (1)

A32 in beide richtingen Meppel-Zuid (1) -            
Knooppunt Lankhorst



Weg Traject Informatie
Maximumsnelheid: 130 km/h
Lengte: ± 3 km
Toelichting: Tussen Wierden en afslag Almelo Zuid (30) geldt een maximumsnelheid van 
130 km per uur.
Maximumsnelheid: 120 km/h
Lengte: ± 10 km
Toelichting: Tussen afslag Almelo Zuid (30) en Knooppunt Buren geldt vanwege de 
verkeersveiligheid een maximumsnelheid van 120 km per uur.
Maximumsnelheid: 130 km/h
Lengte: ± 8,1 km
Toelichting: Tussen Knooppunt Buren en afslag Enschede West (26) is de 
maximumsnelheid 130 km per uur.
Maximumsnelheid: 100 km/h
Lengte: ± 5,3 km
Toelichting: Tussen afslag Enschede West (26) en afslag Enschede Centrum (25) geldt 
vanwege de verkeersveiligheid een maximumsnelheid vanwege 100 km per uur.
Maximumsnelheid: 130 km/h
Lengte: ± 40 km
Toelichting: Tussen Knooppunt Hoogeveeen en afslag Zwartemeer (7) geldt een 
maximumsnelheid van 130 km per uur.
Maximumsnelheid: 120 km/h
Lengte: ± 2 km
Toelichting: Tussen afslag Zwartemeer en de Duitse grens geldt vanwege de natuur een 
maximumsnelheid 120 km per uur .
Maximumsnelheid: 100 km/h
Lengte: ± 1 km
Toelichting: Tussen Knooppunt Ridderkerk en Ridderkerk geldt vanwege de 
verkeersveiligheid een maximumsnelheid van 100 km per uur.
Maximumsnelheid: 100 km/h
Lengte: ± 10 km
Toelichting: Tussen Knooppunt De Nieuwe Meer en Knooppunt De Hoek geldt vanwege 
de verkeersveiligheid een maximumsnelheid van 100 km per uur.
Maximumsnelheid:130 km/h
Lengte: ± 8 km
Toelichting: Tussen Knooppunt De Hoek en Knooppunt Burgerveen geldt een 
maximumsnelheid van 130 km per uur, met uitzondering van het stuk tussen Nieuw-
Vennep en knooppunt Burgerveen (richting Den Haag), daar geldt vanwege de 
verkeersveiligheid in het knooppunt overdag een maximumsnelheid van 100 km per uur 
en 's avonds en 's nachts van 130 km per uur.

A35 in beide richtingen Wierden - Almelo Zuid (30)

A35 in beide richtingen Knooppunt Buren -            
Enschede West (26)

A35 in beide richtingen Almelo Zuid (30) -              
Knooppunt Buren

A35 in beide richtingen Enschede West (26) -                         
Enschede Centrum (25)

A37 in beide richtingen Knooppunt Hoogeveen - 
Zwartemeer (7)

A38 in beide richtingen Knooppunt Ridderkerk -      
Ridderkerk

A37 in beide richtingen Zwartemeer (7) - Duitse grens

A4 in beide richtingen Knooppunt De Nieuwe Meer -           
Knooppunt De Hoek

A4 in beide richtingen Knooppunt De Hoek -                      
Knooppunt Burgerveen



Weg Traject Informatie
Maximumsnelheid: Tussen 6 - 19 uur 100 km/h en tussen 19 - 6 uur 130 km/h
Lengte: ± 11 km
Toelichting: Tussen Knooppunt Burgerveen en afslag Hoogmade (6) geldt vanwege de 
luchtkwaliteit en de natuur overdag een maximumsnelheid van 100 km per uur en 's 
avonds en 's nachts van 130 km per uur .
Maximumsnelheid: 80 km/h
Lengte: ± 7 km
Toelichting: Tussen afslag Hoogmade (6) en afslag Zoeterwoude Dorp (7) geldt 
vanwege luchtkwaliteit en werkzaamheden die tot 2014 duren een maximumsnelheid 
van 80 km per uur.
Maximumsnelheid: 100 km/h en 130 km/h
Lengte: ± 7 km
Toelichting: Tussen afslag Zoeterwoude Dorp (7) en Leidschendam geldt vanwege de 
luchtkwaliteit en geluidsoverlast overdag een maximumsnelheid van 100 km per uur en 
's avonds en 's nachts van 130 km per uur.
Maximumsnelheid: 100 km/h
Lengte: ± 14 km
Toelichting: Tussen Leidschendam en afslag Delft Zuid (14) geldt vanwege de 
verkeersveiligheid, luchtkwaliteit en geluidsoverlast een maximumsnelheid van 100 km 
per uur.
Maximumsnelheid: 120 km/h
Lengte: ± 9 km
Toelichting: Tussen Bergen op Zoom (27) en Knooppunt Markiezaat geldt vanwege de 
natuur een maximumsnelheid van 120 km per uur.
Maximumsnelheid: 130 km/h
Lengte: ± 8 km
Toelichting: Tussen Knooppunt Markiezaat en de Belgische grens geldt een 
maximumsnelheid van 130 km per uur.
Maximumsnelheid: 120 km/h
Lengte: ± 21 km
Toelichting: Vanwege de verkeersveiligheid, de natuur en de luchtkwaliteit is de 
maximumsnelheid op de A44 120 km per uur. Ter hoogte van de Kaagbrug geldt lokaal 
een maximumsnelheid van 100 km per uur vanwege verkeersveiligheid.
Maximumsnelheid: 100 km/h 
Lengte: ± 10 km
Toelichting: Vanwege de luchtkwaliteit geldt op de Westrandweg tussen knooppunt 
Raasdorp en de aansluiting op de A10 een maximumsnelheid van 100 km per uur. 

Zoeterwoude Dorp (7) - 
Leidschendam

A4 in beide richtingen

A4 in beide richtingen
Hoogmade (6) - Zoeterwoude   
Dorp (7)

A4 in beide richtingen
Knooppunt Burgerveen -  
Hoogmade (6)

A4 in beide richtingen Leidschendam - Delft Zuid (14)

A5 in beide richtingen
Westrandweg
Aansluiting A10 - Knooppunt 
Raasdorp 

A4/A58 in beide richtingen Bergen op Zoom (27) -                   
Knooppunt Markiezaat

A44 in beide richtingen Knooppunt Burgerveen - Den Haag

A4 in beide richtingen Knooppunt Markiezaat -        
Belgische grens



Weg Traject Informatie
Maximumsnelheid: 130 km/h
Lengte: ± 8 km
Toelichting: Tussen Knooppunt Raasdorp en Knooppunt De Hoek geldt een 
maximumsnelheid van 130 km per uur.
Maximumsnelheid: 120 km/h
Lengte: ± 18 km
Toelichting: Tussen Knooppunt Hattemerbroek en de aansluiting bij Epe (27) geldt 
vanwege de natuur een maximumsnelheid van 120 km per uur .
Maximumsnelheid: Tusssen 6 - 19 uur 120 km/h en tussen 19 - 6 uur 130 km/h
Lengte: ± 17,5 km
Toelichting: Tussen Aansluiting Epe (27) en Knooppunt Beekbergen geldt vanwege de 
natuur overdag een maximumsnelheid van 120 km per uur en van 130 km per uur 's 
avonds en 's nachts.
Maximumsnelheid: 120 km/h
Lengte: ± 28 km
Toelichting: Tussen Knooppunt Beekbergen en de afslag Renkum (19) geldt vanwege de 
verkeersveiligheid en de natuur een maximumsnelheid van 120 km per uur.
Maximumsnelheid: 100 km/h
Lengte: ± 3 km
Toelichting: Tussen de afslag Renkum (19) en de afslag Heteren (18) geldt vanwege de 
verkeersveiligheid een maximumsnelheid van 100 km per uur.
Maximumsnelheid: 120 km/h
Lengte: ± 11 km
Toelichting: Tussen afslag Heteren (18) en Knooppunt Ewijk geldt vanwege de 
verkeersveiligheid en de natuur een maximumsnelheid van 120 km per uur.
Maximumsnelheid: 130 km/h
Lengte: ± 18 km
Toelichting: Tussen Knooppunt Ewijk en Knooppunt Paalgraven geldt een 
maximumsnelheid van 130 km per uur.
Maximumsnelheid: 120 km/h
Lengte: ± 36 km
Toelichting: Tussen Knooppunt Paalgraven en Knooppunt Ekkersweijer geldt vanwege de 
verkeersveiligheid een maximumsnelheid van 120 km per uur.

A50 in beide richtingen Knooppunt Hattemerbroek -            
Aansluiting Epe (27)

A50 in beide richtingen
Aansluiting Epe (27) -                    
Knooppunt Beekbergen

A5 in beide richtingen Knooppunt Raasdorp - Knooppunt 
De Hoek

A50 in beide richtingen Knooppunt Paalgraven -                  
Knooppunt Ekkersweijer

A50 in beide richtingen Knooppunt Beekbergen -      
Renkum (19)

A50 in beide richtingen Renkum (19) - Heteren (18)

A50 in beide richtingen Knooppunt Ewijk - Knooppunt 
Paalgraven

A50 in beide richtingen Heteren (18) - Knooppunt Ewijk



Weg Traject Informatie
Maximumsnelheid: 120 km/h, 100 km/h en 70 km/h
Lengte: ± 2 km
Toelichting: Tussen de aansluiting met de N288 en afslag Ritthem (40) geldt lokaal een 
maximumsnelheid lokaal van 120 km per uur. Tussen Souburg en de aansluiting met de 
N288 geldt lokaal een maximumsnelheid van 70 km per uur.Tussen Ritthem (40) en 
Souburg geldt lokaal een maximumsnelheid van 100 km per uur.
Maximumsnelheid: 120 km/h
Lengte: ± 7 km
Toelichting: Tussen Ritthem (40) en Arnemuiden (37) geldt vanwege de geluidsoverlast 
een maximumsnelheid van 120 km per uur.
Maximumsnelheid: 130 km/h
Lengte: ± 36 km
Toelichting: Tussen Arnemuiden (37) en Rilland (31) geldt een maximumsnelheid van 
130 km per uur.
Maximumsnelheid: Tusssen 6 - 19 uur 120 km/h en tussen 19 - 6 uur 130 km/h
Lengte: ± 8 km
Toelichting: Tussen afslag Rilland (31) en Knooppunt Markiezaat geldt vanwege de 
natuur overdag en maximumsnelheid van 120 km per uur en 's avonds en 's nachts van 
130 km per uur.
Maximumsnelheid: 120 km/h
Lengte: ± 9 km
Toelichting: Tussen Knooppunt De Stok en Knooppunt Zoomland geldt vanwege de 
geluidsoverlast een maximumsnelheid van 120 km per uur.
Maximumsnelheid: 100 km/h
Lengte: ± 4,3 km
Toelichting: Tussen Knooppunt De Stok en Roosendaal Oost (23) geldt vanwege de 
verkeersveiligheid een maximumsnelheid van 100 km per uur.
Maximumsnelheid: 130 km/h
Lengte: ± 19 km
Toelichting: Tussen Roosendaal Oost (23) en Knooppunt Princeville geldt een 
maximumsnelheid van 130 km per uur.
Maximumsnelheid: 120 km/h
Lengte: ± 12,4 km
Toelichting: Tussen Knooppunt Galder en Verzorgingsplaats De Lage Aard geldt 
vanwege de natuur een maximumsnelheid van 120 km per uur.
Maximumsnelheid: 130 km/h
Lengte: ± 18 km
Toelichting: Tussen Verzorgingsplaats De Lage Aard en Knooppunt De Baars geldt een 
maximumsnelheid van 130 km per uur.

A58 in beide richtingen N288 - Ritthem (40)

A58 in beide richtingen Ritthem (40) - Arnemuiden (37)

A58 in beide richtingen Knooppunt De Stok -         
Roosendaal Oost (23)

A58 in beide richtingen Roosendaal Oost (23) -      
Knooppunt Galder

A58 in beide richtingen Knooppunt Galder - 
Verzorgingsplaats De Lage Aard

A58 in beide richtingen Verzorgingsplaats De Lage Aard - 
Knooppunt De Baars

A58 in beide richtingen Arnemuiden (37) - Rilland (31)

A58 in beide richtingen
Rilland (31) -                    
Knooppunt Markiezaat

A58 in beide richtingen Knooppunt De Stok -                        
Knooppunt Zoomland



Weg Traject Informatie
Maximumsnelheid: 120 km/h
Lengte: ± 21 km
Toelichting: Tussen Knooppunt De Baars en Knooppunt Batadorp geldt vanwege de 
verkeersveiligheid, de natuur en geluidsoverlast een maximumsnelheid van 120 km per 
uur.
Maximumsnelheid: 130 km/h  
Lengte: ± 8 km
Toelichting: Tussen Knooppunt Sabina en Knooppunt Noordhoek geldt een 
maximumsnelheid van 130 km per uur. 
Maximumsnelheid: 120 km/h 
Lengte: ± 15 km
Toelichting: Tussen Knooppunt Hooipolder en afslag Waalwijk Oost (39) geldt vanwege 
de natuur een maximumsnelheid van 120 km per uur. Ter hoogte van Knooppunt 
Hooipolder en tussen afslag Waalwijk Oost (39) en Drongelens Kanaal geldt lokaal een 
maximumsnelheid van 70 km per uur.
Maximumsnelheid: 120 km/h
Lengte: ± 18 km
Toelichting: Tussen Drunen ten Oosten van Drongels Kanaal en Knooppunt Empel geldt 
vanwege de natuur en de verkeersveiligheid een maximumsnelheid van 120 km per uur. 
Snelheid is tijdelijk verlaagd naar 100 km per uur vanwege geluidshinder tussen afslag 
Waalwijk-Oost (39) en afslag Vlijmen-Oost (44) - over een lengte van ± 9 kilometer - in 
de gemeente Heusden.
Maximumsnelheid: 100 km/h
Lengte: ± 9 km
Toelichting: Tussen Knooppunt Hintham en de Verzorgingsplaatsten Barriere en De 
Lucht geldt vanwege de verkeersveiligheid en de geluidsoverlast een maximumsnelheid 
van 100 km per uur.
Maximumsnelheid: Tusssen 6 - 19 uur 120 km/h en tussen 19 - 6 uur 130 km/h
Lengte: ± 8 km
Toelichting: Tussen de Verzorgingsplaatsen Barriere en De Lucht en Knooppunt 
Paalgraven geldt in verband met de luchtkwaliteit overdag een maximumsnelheid van 
120 km per uur van 130 km per uur 's avonds en 's nachts.
Maximumsnelheid: 130 km/h
Lengte: ± 29 km
Toelichting: Tussen Knooppunt Joure en Knooppunt Emmeloord geldt een 
maximumsnelheid van 130 km per uur. Rond Knooppunt Joure is de maximumsnelheid 
lokaal naar 70 en 50 km per uur.

A59 in beide richtingen
Knooppunt Hintham- 
Verzorgingsplaatsten Barriere en De 
Lucht

A59 in beide richtingen Knooppunt Sabina -             
Knooppunt Noordhoek

A59 in beide richtingen Knooppunt Hooipolder - Drunen

A59 in beide richtingen
Verzorgingsplaatsen Barriere en   
De Lucht - Knooppunt Paalgraven

A59 in beide richtingen Drunen - Knooppunt Empel

A58 in beide richtingen
Knooppunt De Baars -        
Knooppunt Batadorp

A6 in beide richtingen
Knooppunt Joure -            
Knooppunt Emmeloord



Weg Traject Informatie
Maximumsnelheid: 100 km/h en 130 km/h
Lengte: ± 11 km
Toelichting: Rond Knooppunt Emmeloord geldt vanwege de verkeersveiligheid een 
maximumsnelheid van 100 km per uur. Tussen Knooppunt Emmeloord en de Ketelbrug 
geldt een maximumsnelheid van 130 km per uur.
Maximumsnelheid: 100 km/h en 130 km/h
Lengte: ± 34 km
Toelichting: Op de Ketelbrug geldt vanwege de verkeersveiligheid een 
maximumsnelheid van 100 km per uur. Tussen de Ketelbrug en afslag Almere Buiten 
Oost (8) geldt een maximumsnelheid van 130 km per uur.
Maximumsnelheid: Tussen 6 - 19 uur 120 km/h en tussen 19 - 6 uur 130 km/h
Lengte: ± 11 km
Toelichting: Tussen Almere Buiten Oost (8) en Almere Haven (5) geldt vanwege de 
luchtkwaliteit overdag een maximumsnelheid van 120 km per uur en 's avonds en 's 
nachts van 130 km per uur.
Maximumsnelheid: 100 km/h 
Lengte: ± 10 km
Toelichting: Tussen Almere Haven (5) en Knooppunt Muiderberg geldt vanwege 
wegwerkzaamheden die tot 2020 duren een maximumsnelheid van 100 km per uur.
Maximumsnelheid: 100 km/h en 120 km/h
Lengte: ± 6,5 km
Toelichting: Tussen Berkel-Enschot en Knooppunt De Baars geldt vanwege de natuur 
een maximumsnelheid van 120 km per uur.
Maximumsnelheid: 120 km/h
Lengte: ± 10 km
Toelichting: Tussen de Belgische grens en afslag Eersel (32) geldt vanwege de natuur 
een maximumsnelheid van 120 km per uur.
Maximumsnelheid: 130 km/h
Lengte: ± 8 km
Toelichting: Tussen afslag Eersel (32) en Knooppunt De Hogt geldt een 
maximumsnelheid van 130 km per uur.
Maximumsnelheid: 120 km/h
Lengte: ± 15 km
Toelichting: Tussen Knooppunt De Hogt en afslag Someren (35) geldt vanwege 
geluidsoverlast een maximumsnelheid van 120 km per uur.

A65 in beide richtingen Knooppunt Vught - Knooppunt     
De Baars

A6 in beide richtingen Almere Haven (5) - Knooppunt 
Muiderberg

A6 in beide richtingen Ketelbrug - Almere Buiten Oost (8)

A6 in beide richtingen
Almere Buiten Oost (8) - Almere 
Haven (5)

A6 in beide richtingen Knooppunt Emmeloord - Ketelbrug

A67 in beide richtingen Belgische grens - Eersel (32)

A67 in beide richtingen Knooppunt De Hogt - Someren (35)

A67 in beide richtingen Eersel (32) - Knooppunt De Hogt



Weg Traject Informatie
Maximumsnelheid: 130 km/h
Lengte: ± 4 km
Toelichting: Tussen afslag Someren (35) en afslag Asten (36) geldt een 
maximumsnelheid van 130 km per uur.
Maximumsnelheid: Tusssen 6 - 19 uur 120 km/h en tussen 19 - 6 uur 130 km/h
Lengte: ± 16,2 km
Toelichting: Tussen afslag Asten (36) en afslag Helden (38) geldt vanwege de natuur 
overdag een maximumsnelheid van 120 km per uur en 's avonds en 's nachts van 130 
km per uur.
Maximumsnelheid: 130 km/h
Lengte: ± 10 km
Toelichting: Tussen afslag Helden (38) en Knooppunt Zaarderheiken geldt een 
maximumsnelheid van 130 km per uur.
Maximumsnelheid: 120 km/h
Lengte: ± 7 km
Toelichting: Tussen Knooppunt Zaarderheiken en de Duitse grens geldt vanwege de 
natuur en de verkeersveiligheid een maximumsnelheid van 120 km per uur.
Maximumsnelheid: 120 km/h
Lengte: ± 12 km
Toelichting: Op de A7 tussen Knooppunt Zaandam en afslag Purmerend Noord (6) geldt 
vanwege de verkeersveiligheid een maximumsnelheid van 120 km per uur.
Maximumsnelheid: 130 km/h
Lengte: ± 46 km
Toelichting: Vanaf afslag Purmerend Noord (6) tot aan afslag Den Oever (14) geldt een 
maximumsnelheid van 130 km per uur.
Maximumsnelheid: 130 km/h en 70 km/h en 100 km/h
Lengte: ± 32 km
Toelichting: Op de afsluitdijk geldt een maximumsnelheid van 130 km per uur. Behalve 
ter hoogte van de sluizen, daar geldt lokaal een maximumsnelheid van 70 km per uur, 
en ter hoogte van het monument geldt een maximumsnelheid van 100 km uur.
Maximumsnelheid: 130 km/h en 100 km/h
Lengte: ± 35 km
Toelichting: Op dit deel van de A7 geldt een maximumsnelheid van 130 km per uur, met 
uitzondering van de rondweg bij Sneek (N7) waar vanwege de geluidsoverlast lokaal 
een maximumsnelheid geldt van 100 km per uur.
Ter hoogte van Knooppunt Joure geldt lokaal een maximumsnelheid van 70 km per uur.
Maximumsnelheid: 130 km/h en 120 km/h en 100 km/h
Lengte: ± 60 km

A67 in beide richtingen Someren (35) - Asten (36)

A67 in beide richtingen Asten (36) - Helden (38)

A67 in beide richtingen Helden (38) - Knooppunt 
Zaarderheiken

A67 in beide richtingen Knooppunt Zaarderheiken -     
Duitse grens

A7 in beide richtingen
Knooppunt Joure -             
Knooppunt Julianaplein

A7 in beide richtingen Knooppunt Zaandam - Purmerend 
Noord (6)

A7 in beide richtingen Purmerend Noord (6) -              
Den Oever (14)

A7 in beide richtingen Den Oever - Knooppunt Zurich

A7 in beide richtingen Knooppunt Zurich -             
Knooppunt Joure



Weg Traject Informatie
Toelichting: Op dit deel van de A7 geldt een maximumsnelheid van 130 km per uur. 
Uitzonderingen zijn tussen afslag Tijne (27) en Drachten waar vanwege de natuur 
tussen 6 - 19 uur een maximumsnelheid geldt van 120 km per uur en tussen afslag 
Groningen West (36) en afslag Hoogkerk (35) waar lokaal een maximumsnelheid geldt 
van 100 km per uur. Ter hoogte van Knooppunt Joure geldt lokaal een 
maximumsnelheid van 70 km per uur.
Maximumsnelheid: 130 km/h
Lengte: ± 43 km
Toelichting: Op dit deel van de A7 geldt een maximumsnelheid van 130 km per uur.
Maximumsnelheid: 120 km/h
Lengte: ± 8 km
Toelichting: Tussen Knooppunt Ewijk en Knooppunt Neerbosch geldt vanwege de 
geluidsoverlast een maximumsnelheid van 120 km per uur. Tussen Knooppunt 
Neerbosch en afslag Wijchen (1a) geldt vanwege de verkeersveiligheid een 
maximumsnelheid van 120 km/h
Maximumsnelheid: 130 km/h
Lengte: ± 57 km
Toelichting: Tussen afslag Wijchen (1a) en Knooppunt Zaarderheiken geldt een 
maximumsnelheid van 130 km per uur.
Maximumsnelheid:100 km/h
Lengte: ± 8 km
Toelichting: Tussen Knooppunt Zaarderheiken en Knooppunt Tiglia geldt vanwege de 
verkeersveiligheid een maximumsnelheid van 100 km per uur.
Maximumsnelheid: 120 km/h
Lengte: ± 13 km
Toelichting: Tussen Knooppunt Tiglia en Swalmen geldt vanwege de verkeersveiligheid 
een maximumsnelheid van 120 km per uur.
Maximumsnelheid: 100 km/h
Lengte: ± 11,4 km
Toelichting: Vanwege de verkeersveiligheid geldt tussen Swalmen en Linne 
(tunneltracé) een maximumsnelheid van 100 km per uur.
Maximumsnelheid: 130 km/h
Lengte: ± 8 km
Toelichting: Tussen afslag Linne (21) en Het Vonderen geldt een maximumsnelheid van 
130 km per uur.
Maximumsnelheid: 120 km/h en 100 km/h
Lengte: ± 2 km
Toelichting: In verband met de verkeersveiligheid geldt op het Knooppunt Tiglia een 
maximumsnelheid van 100 km per uur. Vanwege de natuur geldt vanaf Knooppunt 
Tiglia tot aan de Duiste grens een maximumsnelheid van 120 km per uur.

A7 in beide richtingen
Knooppunt Joure -             
Knooppunt Julianaplein

A7 in beide richtingen Westerbroek (39) - Duitse grens

A74 in beide richtingen Knooppunt Tiglia - Duitse grens

A73 in beide richtingen Knooppunt Zaarderheiken -          
Knooppunt Tiglia

A73 in beide richtingen Swalmen - Linne (21)

A73 in beide richtingen Linne (21) - Het Vonderen

A73 in beide richtingen Knooppunt Ewijk -             Wijchen 
(1a)

A73 in beide richtingen Knoopunt Tiglia - Swalmen

A73 in beide richtingen Wijchen (1a)  - Knooppunt 
Zaarderheiken



Weg Traject Informatie
Maximumsnelheid: 120 km/h
Lengte: ± 28 km
Toelichting: Op de gehele A76 geldt vanwege de natuur en de verkeersveiligheid een 
maximumsnelheid van 120 km per uur.

A76 in beide richtingen Belgische grens - Duitse grens



Weg Traject Informatie
Maximumsnelheid: 120 km/h
Lengte: ± 10 km
Toelichting: Tussen Knooppunt Rijkevoort en de Duitse grens geldt vanwege de natuur 
een maximumsnelheid 120 km per uur.
Maximumsnelheid: 120 km/h en 100 km/h
Lengte: ± 15 km
Toelichting: Tussen Knooppunt Kruisdonk en Heerlen geldt vanwege de natuur een 
maximumsnelheid van 120 km per uur. Ter hoogte van Knooppunt Kruisdonk geldt 
vanwege werkzaamheden een aangepaste snelheid. Zodra de werkzaamheden zijn 
afgerond zijn, geldt hier vanwege de verkeersveiligheid een maximumsnelheid van 100 
km per uur.
Maximumsnelheid: 100 km/h
Lengte: ± 10 km
Toelichting: Tussen Knooppunt Coenplein en de N246 geldt vanwege de 
verkeersveiligheid een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur.
Maximumsnelheid: 130 km/h en 100 km/h
Lengte: ± 9 km
Toelichting: Tussen afslag Akersloot (11) en Alkmaar geldt een maximumsnelheid van 
130 kilometer per uur. Behalve op het stuk bij de Kanaalweg waar lokaal een 
maximumsnelheid geldt van 100 kilometer per uur.
Maximumsnelheid: tussen 6 - 19 uur 120 km/h en tussen 19 - 6 uur 130 km/h
Lengte: ± 20 km
Toelichting: Tussen Knooppunt Rotterpolderplein en afslag Akersloot (11) geldt vanwege 
de luchtkwaliteit en de natuur overdag een maximumsnelheid van 120 km per uur van 
130 km per uur 's avonds en 's nachts.
Maximumsnelheid: 100 km/h en 120 km/h
Lengte: ± 30 km
Toelichting: Tussen Knooppunt Diemen en Knooppunt Badhoevendorp geldt vanwege de 
verkeersveiligheid een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. Tussen Knooppunt 
Badhoevedorp en Knooppunt Rotterpolderplein geldt vanwege de verkeersveiligheid een 
maximumsnelheid van 120 kilometer per uur.

A9 in beide richtingen Knooppunt Rottepolderplein -          
Knooppunt Diemen

A77 in beide richtingen Knooppunt Rijkevoort -          
Duitse grens

A9 in beide richtingen
Akersloot (11) - Knooppunt 
Rottepolderplein

A79 in beide richtingen Knooppunt Kruisdonk - Heerlen

A9 in beide richtingen Alkmaar - Akersloot (11)

A8 in beide richtingen Knooppunt Coenplein - N246


