
Nieuwe
maximum-
snelheid
Harder rijden waar het kan, 
langzamer waar het moet.

Een snelheidsovergang wordt 
niet meer aangeduid met een 
verkeersbord einde maximum-
snelheid (wit bord met 
diagonale grijze strepen), maar 
met een vierkant startbord dat 
bij een snelheidsovergang de 
nieuwe maximumsnelheid 
aangeeft.

Bij elke oprit van de snelweg staat een rond verkeersbord met 
daarop de maximumsnelheid. Weggebruikers die net de snelweg op 
rijden, zien zo welke snelheid geldt. Weggebruikers die al op de 
snelweg rijden, worden door de borden bij een oprit herinnerd aan 
de geldende maximumsnelheid.
Omdat 130 km/h vanaf 1 september 2012 de wettelijke maximum-
snelheid is, zijn alleen de uitzonderingen aangegeven. Het ronde 
130-bord wordt daarom niet gebruikt.

Toelichting op de verkeersborden per 1 september 2012
Vanaf 1 september 2012 is de maximumsnelheid op snelwegen 130 
km/h. Het uitgangspunt hierbij is ‘harder rijden waar het kan, 
langzamer waar het moet’. Op snelwegen waar vanwege de 
verkeersveiligheid, het milieu (geluids- en luchtkwaliteitsnormen) 
of de natuur de maximumsnelheid niet verhoogd kan worden, blijft 
de maximumsnelheid 100 of 120 kilometer per uur óf geldt 130 
kilometer per uur alleen ’s avonds en ’s nachts. 

Hoe kunt u zien welke snelheid geldt? 
Als er niets staat aangegeven, geldt op de snelwegen in principe een 
maximumsnelheid van 130 kilometer per uur. Als er een andere 
snelheid geldt, staat dit aangegeven op borden langs en boven de 
weg. Voor meer informatie over de nieuwe maximumsnelheid kunt 
u ook kijken op www.rijkswaterstaat.nl/130km of bellen met de 
landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 (ma t/m zo 
van 6.00 tot 22.30 uur, gratis).

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend ©Rijkswaterstaat 2012 | 1 september 2012



Bij de start van elk traject met een variabele snelheid staat een 
verkeersbord met een zwarte achtergrond met daarop de maximum-
snelheid. Hieronder staat het tijdvenster waarbinnen deze snelheid 
geldt. Buiten dit tijdvenster geldt de wettelijke maximumsnelheid 
van 130 km/h.

Bij elke oprit van de snelweg met een variabele snelheid staat een 
rond verkeersbord met daarop de maximumsnelheid. 
Weggebruikers die net de snelweg op rijden, zien zo welke snelheid 
geldt. Weggebruikers die al op de snelweg rijden, worden door de 
borden bij een oprit herinnerd aan de geldende maximumsnelheid. 
Hieronder staat het tijdvenster waarbinnen deze snelheid geldt. 
Buiten dit tijdvenster geldt de wettelijke maximumsnelheid van  
130 km/h. 

Bij een gesloten spitsstrook geldt de met borden aangegeven 
maximumsnelheid. Deze zijn dan voorzien van een onderbord  met 
de tekst: ‘Bij gesloten spitsstrook’. Een combinatie met een 
tijdvenster kan ook voorkomen.

Deze combinatie van borden betreft een tijdelijke situatie totdat de 
speciale spitsstrookborden zijn aangepast aan de nieuwe situatie.

Bij trajecten met een spitsstrook staat de 
maximumsnelheid aangegeven op 
spitsstrookborden. 

Voor meer informatie over spitsstroken, zie 
www.rijkswaterstaat.nl/spitsstroken

Bestaand spitsstrookbord
Spitsstrook vrij maken:
100 km/h

Nieuw spitsstrookbord
Spitsstrook gesloten:
120 km/h tussen 6-19 uur 
en tussen 19-6 uur 130 km/h

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend ©Rijkswaterstaat 2012 | 1 september 2012

Spitsstroken

Bestaand spitsstrookbord
Spitsstrook open: 
100 km/h


