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22.597 km wegen1

2 Bron: TLN Transport in cijfers 20141 Bron: CBS, 2013, inclusief verbindingsbanen

Snel en slim transport over de weg     

16.579 
gaat naar 

het buitenland

33.139 
gaat naar 

elders in Ned.   

31.802 
komt elders 

uit Ned.

16.236 
uit het buitenland

Vervoerd gewicht over de weg3  
(in ton x 1000)

91.849 
goederen naar 

Brabant gebracht

43.811 
bestemming binnen Brabant

43.811 
komt uit Brabant

In Brabant wordt 
93.529  

goederen geladen

In het totaal 
geladen en geloste 

is Brabant gewicht  
de grootste provincie in Nederland

op Zuid-Holland na.2 

Brabant is een economische en technologische topregio. Maar ook een plek waar het �jn en 
gemoedelijk wonen is. Daar zijn we trots op en dat willen we zo houden. We organiseren het 
transport in Brabant daarom snel en slim. Door bijvoorbeeld goederenvervoer via buizen, water en 
spoor te stimuleren boven vervoer over de weg. Maar ook door de beschikbare wegen beter te 
benutten en waar nodig de infrastructuur aan te passen. Daarmee zorgen we dat Brabantse bedrij-
ven kunnen blijven groeien en dat Brabant tegelijkertijd een mooie en gezonde plek blijft om te 
wonen.

Brabant investeert in infrastructuur. De 
provincie is verantwoordelijk voor de 
provinciale wegen. Over de investeringen 
in de rijkswegen overlegt de provincie met 
het Rijk. Zo zijn verbeteringen aan de  A2 
en de A4 gerealiseerd. Aanpassingen aan 
de A27 en A58 zijn in voorbereiding.

Goederenvervoer over de weg zal altijd 
nodig blijven. Dit vervoer verloopt steeds 
ef�ciënter. Brabant wil zowel voor perso-
nen als voor goederen goed bereikbaar 
blijven, met de minste overlast en de 
hoogste veiligheid en leefbaarheid. 
Zo wordt gewerkt aan milieu-zones, aan-
passingen aan rotondes en aanpassingen 
aan vrachtwagens.

Ruhrgebied

Rijkswegen          865  km
Provinciale wegen           585 km
Gemeentelijke wegen 21.147 km
        

3 Bron: Brabant databank 2012

Daarnaast is Brabant zelf een belangrijke 
productie-, logistieke en consumentenregio. 
Veel goederen gaan dus de regio in en uit.

Brabant ligt op een belangrijke doorvoerroute 
van de zeehavens naar het Europese achterland. 



1 Bron: TLN Transport in cijvers 2014 2 Bron: RWS, dzn-verkeersgegevens@rws.nl. Genoemd zijn de rijks- en provinciale wegen met het meeste vrachtverkeer in 2014.

Bedrijven die veel vervoeren 
over de Brabantse weg 

Brabant kent na Zuid-Holland
het hoogste aantal bedrijven 
in het beroepsgoederenvervoer 

2.161
1

'normale' 

lichte 

20.000 kg

>3.500kg
<7.500kg

goederen

LZV 38.000 kg goederen

vrachtwagen
 16.50m
LENGTE

25.25m
LENGTE

ge
m

m
ax

vrachtwagen

Op de A67 komt het voor dat verkeer niet kan 
invoegen door een lange rij vrachtwagens op de 
rechterbaan. Marktpartijen zijn uitgedaagd slimme 
in-car oplossingen voor de automobilist en de vracht-
wagenchauffeur aan te dragen.

Weg van de Toekomst (N329) in Oss: Deze weg is in 2013 
opgeleverd en is belangrijk voor het goederenvervoer 
(ontsluiting bedrijventerrein Oss). De weg wordt beter benut door 
gedeeltelijke ondertunneling (spoorkruising) en een groene golf voor 
vrachtwagens, net als op de N65 ’s-Hertogenbosch-Tilburg.

De provincie werkt aan het beter benutten van de weginfrastructuur. Dit betekent 
onder andere: rijden op het juiste moment. Neem het project ‘Truckspotting’. Op een 
aantal plekken in Brabant waar in de spits veel vertraging zit voor autoverkeer, inventari-
seren we welke bedrijven daar vaak langsrijden. Zij worden benaderd om te onderzoeken 
of we gezamenlijk maatregelen kunnen ontwikkelen om de spits te mijden.

Innovatie

(bijvoorbeeld):

over de weg:

De beladingsgraad voor het wegvervoer is hoger 
geworden. De juiste vrachtwagens voor de juiste 
lading en bestemming. 
LZV’s (Lange Zware Vrachtvoertuigen) voor 
vervoer van grote volumes binnen Nederland.

Breda-grens Hazeldonk

31% 
20.500 

Moerdijkbrug

18% 
23.000 

Waalwijk - Tilburg

12% 
5.500 

‘s-Hertogenbosch - Veghel

18% 
4.600 

De Hogt-Leenderheide
29% 

27.000 

Dinteloord-
Stampersgat

17% 
650 

A16

A16 A2 A67
Asten- Liessel
37% 
19.000 

A67

N268

N261
N279

< 4.000
    4.000 -   8.000
    8.000 - 12.000
  12.000 - 16.000
>16.000
Geen gegevens
Provinciale wegen 

% = Vracht 2

Getal= Aantal vrachtvoertuigen per werkdag2   

DHL
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