
In Nederland is de maximumsnelheid 130 km/h. Op diverse 
snelwegen geldt (overdag) een afwijkende, lagere limiet: 100 of 
120 km/h. Wilt u onderweg weten hoe hard u mag rijden? Kijk 
dan op de hectometerborden.

Hectometerborden bieden ondersteuning
Om aan de wens van de weggebruiker tegemoet te komen om langs 
de weg meer ondersteuning te krijgen over de geldende maximum
snelheid, plaatsen we langs alle snelwegen op de hele kilometer 
hectometerborden met snelheidsaanduiding. Dat betekent dat u 
iedere 30 seconden een geheugensteuntje tegenkomt. U kunt dus 
nu hectometerborden tegenkomen met 100, 120, 130 en hecto
meterborden met 100 of 120 met daaronder 619h. Dit laatste heet 
een tijdvenster en betekent dat de maximumsnelheid overdag lager 
is dan ’s avonds en ’s nachts. 

Op de hectometerborden worden de gewone snelheidsborden 
afgebeeld, ook als er een tijdvenster geldt. 

Weten hoe hard u mag?

Kijk op de 
hectometer -
borden

Overdag een lagere snelheid dan ’s avonds en ’s nachts 
Er zijn snelwegen waar overdag een lagere snelheid geldt dan  
’s avonds en ’s nachts, dit zijn snelwegen met een variabele snelheid. 

Om dit aan te geven, zijn de snelheids
borden voorzien van een tijdvenster, 
namelijk 619h. Dit betekent dat tussen 
6 uur en 19 uur de snelheid gereden 
mag worden die aangegeven wordt (100 
of 120). Buiten dit tijdvenster (dus 
tussen 19 uur en 6 uur) mag u dan 130 
km/h, de wettelijke maximumsnelheid. 
 

Het tijdvenster voor de autosnelwegen is in heel Nederland gelijk: 
altijd van 6 19 uur. Andere tijden/combinaties komen niet voor.

Waar staan de nieuwe hectometerborden?
De hectometerborden met snelheidsaanduiding staan rechts van de 
weg, op de hele kilometer. Bij wegen met drie of meer rijstroken 
zijn ook de hectometerborden links van de weg voorzien van een 
snelheidsaanduiding. Op de spitsstrooktrajecten zijn de hecto
meterborden niet aangepast, omdat de op dat moment geldende 
snelheid frequent op de speciale spitsstrookborden wordt 
aangegeven.

LiA2

48,0

‘We hebben gemerkt dat de 
weggebruiker extra onder steuning 
wil over maximum snel heden. 
Daarom plaatsen we hectometer-
borden met snelheidsaanduiding.’

Martijn Bouwman
omgevingsmanager programma 
landelijke snelheidsverhoging 
Rijkswaterstaat
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Steeds meer hectometerborden
De hectometerborden met snelheidsaanduiding zijn in mei en juni 
als eerste geplaatst langs vijf grote snelwegen: A1, A2, A4, A12 en A15. 
Na de zomer volgen de overige snelwegen. U komt dus steeds vaker 
de hectometerborden met snelheidsaanduiding tegen. 

Voorbeelden

Ondersteuning

De hectometerborden met snelheidsaanduiding zijn 
informatief en zijn puur ter ondersteuning. De aangegeven 
snelheid op de snelheidsborden langs en boven de weg is 
leidend. 

In het geval dat de matrixborden boven de weg, bijvoorbeeld 
bij wegwerkzaamheden, (tijdelijk) een andere snelheid 
aangeven, dan geldt op dat moment die snelheid als 
maximum. Ook al vermelden de gewone borden en/of de 
hectometerborden een andere snelheid.  

Maximumsnelheid in Nederland
In Nederland is de maximumsnelheid 130 kilometer per uur. Op 
diverse snelwegen geldt een lagere snelheid. Dit heeft te maken met 
de verkeersveiligheid, denk aan snelwegen met scherpe bochten of 
korte afritten. Ook houden we rekening met omwonenden en hun
leefomgeving. Vandaar dat ook op wegen langs bebouwing of 
natuur een lagere snelheid geldt. Zo blijven luchtvervuiling en 
geluidshinder binnen de milieunormen.

Steeds meer trajecten 130
Ook voor de toekomst geldt: 130 km/h is de norm. Als er ruimte is 
vanuit het oogpunt van milieu en natuur en het kan vanwege de 
veiligheid, dan gaat de snelheid omhoog. Dit zorgt ervoor dat de 
trajecten waar u 130 km/h mag rijden, steeds langer worden en het 
beeld op de snelwegen steeds eenduidiger wordt.

Meer informatie
Voor meer informatie over de maximumsnelheid kunt u ook kijken 
op www.rijkswaterstaat.nl/130km of bellen met 08008002 (gratis, 
dagelijks 06.00 – 22.30 uur).  

Rijkswaterstaat kunt u ook volgen via Twitter: @Rijkswaterstaat en 
Facebook: facebook.com/Rijkswaterstaat.

Op snelwegen waar overdag een lagere snelheid geldt dan  
’s avonds en ’s nachts, worden deze hectometerborden geplaatst:

LiA1

113,0
LiA12

30,0
ReA4

55,0

LiA2

48,0

ReA15

138,0

Dit bord houdt in dat u tussen 6 uur  
’s ochtends en 19 uur ’s avonds 120 km/h 
mag rijden. Tussen 19 uur ’s avonds en  
6 uur de volgende ochtend mag u  
130 km/h rijden.

Dit bord houdt in dat u tussen 6 uur  
’s ochtends en 19 uur ’s avonds 100 km/h 
mag rijden. Tussen 19 uur ’s avonds en  
6 uur de volgende ochtend mag u  
130 km/h rijden.


