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Inleiding
Op 4 maart 1993 hebben de Nederlandse en
Belgische ministers van Verkeer de A4,
Zoomweg-zuid tussen Bergen op Zoom en het
havengebied van Antwerpen geopend.
Hiermee is een nieuwe verbinding tot stand
gekomen voor het lange-af standsverkeer in de
relatie tussen de havengebieden van Rotterdam
en Antwerpen. Met name voor het
vrachtverkeer dient de nieuwe verbinding een
belangrijke rol te gaan spelen. In het Tweede
Structuurschema Verkeer en Vervoer is de A4 in
het hoofdwegennet opgenomen als
hoofdtransportas. Een andere belangrijke
functie van de A4, Zoomweg-zuid, is de

Effecten verkeersintensiteiten na openstelling
A4, Zoomweg-zuid. Rijkswaterstaat Directie
Noord-Brabant, Afdeling Verkeer en Vervoer
Februari 1994;
Autoverl<eer op RW4 Zoomweg-zuid 1993.
Adviesbureau Van Roon. Januari 1994;
Vrachtverkeer op RW4 Zoomweg-zuid 1993.
Adviesbureau Van Roon. Januari 1994.
Deze brochure vat de resultaten van de
onderzoeken samen. Het doel van deze
brochure is om beschikbare informatie over het
functioneren van de A4, Zoomweg-zuid,
compact en toegankelijk te presenteren.

ontlasting van het regionale wegenstelsel tussen
Bergen op Zoom en Antwerpen.
Bij de opening van de A4, Zoomweg-zuid is
naar voren gebracht dat Rijkswaterstaat de
effecten van de openstelling nauwlettend zal
volgen. Rij kswaterstaat heeft daarom opdracht
gegeven voor onderzoeken naar de effecten
van de openstelling. De resultaten van deze
onderzoeken zijn gepresenteerd in een drie-tal
rapporten:
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Omvang van het verkeer
Op een gemiddelde werkdag maken ruim
12.000 motorvoertuigen gebruik van de A4,
Zoomweg-zuid. Vergeleken met nabij gelegen
Rijkswegen zijn de intensiteiten niet zo hoog:
op de A16 zijn de intensiteiten 4 â 6 maal zo
hoog; op de A58 2 â 4 maal; op de A17
ongeveer 3 maal.

Het aandeel vrachtverkeer is op werkdagen
ongeveer 22 procent. De A4, Zoomweg-zuid is
dan ook een belangrijke verbinding voor het
vrachtverkeer.
In het weel<end zijn de intensiteiten van het
vrachtverkeer lager dan tijdens werkdagen.
Het absolute aantal motorvoertuigen op de A4,
Zoomweg-zuid is tijdens weel<enddagen hoger
dan tijdens werkdagen. Op werkdagen rijdt het
grootste deel van het verkeer op de relatie
België - Bergen op Zoom, 1/3-de betreft de
relatie België - Zeeland. In het weekend, met
name op zondag, is dit patroon geheel anders.
Het absolute aantal motorvoertuigen op de
relatie Zeeland - België is beduidend hoger dan
tijdens werkdagen. Waarschijnlijk is er sprake
van recreatief en toeristisch verkeer van en naar
Zeeland.

Gemiddelde etmaahintensiheit op A4, Zooinweg-ziiid.
Bron Ri/k5waterstaah Directie Noord-Brahant

Gemiddelde etmaalintens,teit op werkdagen naar richting op de

Gemiddelde etmaahintensiteit op weekenddageii naar richting op

A4, Zoornweg.zuid.

de A4, Zooinweg-zciid.

Bron: Pi/kwaterstaat Directie Noord-Brabant

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Bra bent

Herkomsten en bestemmingen
totale verkeer
Daarvan bestaat een groot deel uit verkeer uit
Bergen op Zoom en omstreken (19 procent) en
verkeer uit Roosendaal en omgeving (8
piocent). Uit de provincie Zeeland is 29 procent
van het verkeer afkomstig.
Ruim een kwart van het verkeer is uit ZuidHolland afkomstig. Binnen Zuid-Holland levert
Rotterdam en het havengebied de helft van het
vei keer.
De meeste bestemmingen van het verkeer in
zLudelijke richting liggen in België. In totaal
heeft ongeveer 67 procent een bestemming in
Vlaanderen. De belangrijl<ste bestemming is
Antwerpen + havengebied (38 procent).
Voor het verkeer dat via de A4, Zoomweg-zuid
van België naar Nederland gaat, geldt een
zelfde patroon als voor het verkeer in zuidelijke
richting. West-Brabant heeft in de
bestemmingen een aandeel van 46 procent. Het
grootste deel bestaat uit verkeer naar de regio
Bergen op Zoom en Roosendaal.
Opvallend is dat van het verkeer op de A4,
Zoomweg-zuid 23 procent onderweg is van een
Nederlandse herkomst naar een Nederlandse
bestemming. Dit betreft vooral verkeer van en
naar Zeeuws-Vlaanderen (18 procent).

Het verkeer dat op de A4, Zoomweg-zuid
richting België rijdt is afkomstig uit WestBrabant, Zeeland en Zuid-Holland. Slechts 3
procent komt ergens anders vandaan.
Meer dan 41 procent is afkomstig uit WestBrabant.
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Herkomsten beternrrtitteo verkeer op dr A4, Zoomweg zuid in de licht/uk Antwerpen Bron Adviesbureau vaii Rooit.

Herkomsten en bestemmingen
vrachtverkeer
Het vrachtverkeer dat richting België rijdt is
vrijwel uitsluitend afkomstig uit West-Brabant,
Zeeland en Zuid-Holland.
Ruim 37 procent van het vrachtverkeer is
afkomstig uit Zuid-Holland. Daarvan komt het
grootste deel uit Rotterdam en het
havengebied. Dit vrachtverkeer gaat voor het
merendeel naar Antwerpen.
Ongeveer 34 procent van het vrachtverkeer is
afkomstig uit West-Brabant. Uit de provincie
Zeeland tenslotte, is een kwart van het
vrachtverkeer afkomstig.

noordelijke richting, laat een wat ander beeld
zien dan het verl<eer in zuidelijke richting. Het
vrachtverkeer is voor meer dan 46 procent
gericht op West-Brabant (bij de herl<omsten 34
procent). Ongeveer 20 procent heeft een
bestemming in Zeeland en 29 procent in ZuidHolland.
Van al het vrachtverkeer op de A4, Zoomwegzuid in beide richtingen tezamen rijdt 18
procent tussen Rotterdam en Antwerpen.

Meer dan de helft van het vrachtverkeer rijdt
naar Antwerpen en het havengebied. In totaal
heeft ruim 83 procent van het vrachtverkeer
een bestemming in België. Ten opzichte van het
totale verkeer valt op dat het aandeel
vrachtverkeer dat via België van Nederland naar
Nederland rijdt relatief klein is. Ongeveer 6
procent van het vrachtverkeer heeft een
bestemming in Zeeuws-Vlaanderen, ruim 1
procent heeft een bestemming in (Nederlands)
Limburg.
Het vrachtverkeer op de A4, Zoomweg-zuid in

Herkowsten - bse,nrnimen verkeer op de fl4, Zooinwep-zuirf in de richting Bergen op Zoom. Bron. Advmebureao van Boon.
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Personenverkeer

Ongeveer 1/3-de van het verkeer op de A4,
Zoomweg-zuid is zakelijk personenverkeer. Het
is daarmee de grootste categorie. Bij deze
categorie valt op dat relatief veel verkeer via
België van Nederland naar Nederland rijdt (37
procent).

Bron. Adviesbureau van Roon
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De A4, Zoomweg-zuid voorziet vooral in een
behoefte voor Nederlands verkeer. Verreweg
het grootste deel is verkeer met Nederlandse
voertuigen. Van het personenverkeer is bijna
60 procent van de voertuigen Nederlands, van
het vrachtverkeer 67 procent.

Vrachtverkeer

Nationaliteit voertuigen op A4, Zoomwcg zuid.
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Woon-werkverkeer

14%

Ritnrotieven verkeer op A4, Zoomweg-zuid.

Overig personenverkeer
25%

Van het totale verkeer kan 14 procent tot de
categorie woon-werkverkeer gerekend worden.
Dit is in vergelijking met onderzoeken op
andere hoofdwegen relatief weinig. Dit is
waarschijnlijk een gevolg van de
barrièrewerking van de landsgrens op de
arbeidsmarkt. Van het woon-werkverkeer heeft
ongeveer 40 procent een herkomst of
bestemming in Antwerpen en het havengebied.

Bron: Adviesbureau van Poon.

De gemiddelde voertuigbezetting wijkt voor de
verschillende ritmotieven niet af van wat in het
algemeen bij andere onderzoeken wordt
gevonden. De gemiddelde voertuigbezetting bij
het woon-werl<verkeer is 1,1 persoon per
voertuig, bij het zakelijke personenverkeer is de
bezetting 1,3 personen per voertuig en bij het
overige personenverkeer 1,9.
Het woon-werl<verkeer legt gemiddeld de
kortste afstanden af. Het vrachtverkeer heeft de
langste gemiddelde ritafstanden.

Genriddelcie ritatstarid (in km,) naar ritmotiet
Bron: Adviesbureau van Roon.

Goederenvervoer
Via de A4, Zoomweg-zuid worden allerlei
goederen vervoerd. Althans: door vrachtverkeer
met lading, want een groot deel van de
vrachtwagens is leeg. Van het vrachtverkeer in
de richting Antwerpen is bijna 39 procent leeg,
van het vrachtverkeer in de richting Bergen op
Zoom is bijna 45 procent leeg. Zeker voor
ritten in het internationale verkeer zijn dit hoge
percentages.

In totaal worden er via de A4, Zoomweg-zuid
op een werkdag tussen 7.00 en 19.00 uur
18300 ton goederen vervoerd. Een schatting
levert op dat via de A4, Zoomweg-zuid
ongeveer 4 procent van het totale Nederlandse
grensoverschrijdende vervoer met vrachtwagens
plaats vindt.

In de richting Antwerpen worden vooral
voedingswaren, chemische produkten, diverse
fabrikaten, landbouwprodul<ten en
auto's/machines vervoerd.
Het vrachtverkeer in de richting Bergen op
Zoom vervoert ook voornamelijk produkten die
tot de genoemde categorieën behoren. Het
aandeel van overige voedingswaren en in
mindere mate landbouwprodukten is geringer.
Het aandeel vrachtverkeer met chemische
produkten is groter.
In tonnen gewicht vormen chemische
produkten de meest omvangrijl<e
goederengroep, met een klein verschil gevolgd
door voedingswaren. Landbouwprodukten en
diverse fabrikaten volgen daarna.
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Aantal voertuigen naar vervoerd produkt (exclusief lege voertuigen) Bron; Adviesbureau van Roon.
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Effecten van de openstelling op de
routekeuze: totale verkeer
Het verkeer dat nu gebruik maakt van de A4,
Zoomweg-zuid maakte in het verleden gebruik
van andere verbindingen. Er zijn dus
veranderingen in de routekeuze opgetreden
sinds de openstelling.
1
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In het gebruil< van het hoofdwegennet is een
duidelijke verschuiving in de routekeuze te zien
van de A16 (Rotterdam-Breda-richting
Antwerpen) naar de A29-A59 (RotterdamHellegatsplein-knooppunt Noordhoek) en de
A17 (Moerdijk-Roosendaal).
Daarnaast is er sprake van een ontlasting van
het onderliggende wegennet in het
grensgebied. Dit l<omt met name tot uiting op

de N4 (Hoogerheide-Putte) en de N262
(Roosendaal-Antwerpen).
Een groot deel van het verkeer van en naar
Zeeuws-Vlaanderen maakte voorheen gebruik
van de veerverbinding Kruiningen-Perkpolder.
Van het totale verkeer op de A4, Zoomwegzuid, is dit 8 procent.
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Effecten van de openstelling op de
routekeuze: vrachtverkeer
De routekeuze van het vrachtverkeer laat een
beeld zien dat overeenkomt met dat van het
personenverkeer. Er is een duidelijke
verschuiving te zien van de A16 (RotterdamBreda-richting Antwerpen) naar de A29-A59
(Rotterdam-Hellegatsplein-knooppunt
Noordhoek) en de A17 (Moerdijk-Roosendaal).
Ook het vrachtverkeer laat een ontlasting zien
van de N4 (Hoogerheide-Putte) en de N262
(Roosendaal-Antwerpen).
1

100 ritten

100 ritten

AIS

Vooritua tie

\

41

- \ \

K CLDC:CHT

Roosendaal

BR

op

-

T?uaUe

:

ANTWEAPE
A13

Al

)
Op de A16 (Rotterdam-grens) en de in België
aansluitende Al (grens-Antwerpen), is een
afname zichtbaar. Hier kan de gewijzigde
bewegwijzering aan hebben bijgedragen. Sinds
de openstelling van de A4, Zoomweg-zuid wordt
het verkeer voor de Antwerpse haven vanaf de
Moerdijkbrug via de A17 geleid.
Het verkeer met gewijzigde routes is vooral
gebruik gaan maken van de route A17-A58
(Moerdijk-Roosendaal-Bergen op Zoom). Ook

op de route A29-A59 (RotterdamHellegatsplein-knooppunt Noordhoek) is een
toename van het vrachtverkeer te zien. Ten
noorden van de AlS (Vaanplein-Ridderkerk) zijn
geen belangrijke verschuivingen in de routekeuze
meer te constateren.
In het Antwerpse havengebied is een
verschuiving te zien van zowel vracht- als
personenverkeer naar de Liefkenshoektunnel.
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Intensiteiten op het wegennet voor
en na de openstelling
De openstelling van de A4, Zoomweg-zuid
heeft een effect op de intensiteiten op het
wegennet. Uit tellingen is de groei of afname
van het aantal motorvoertuigen op een aantal
wegvakken bekend. Uiteraard kunnen in de
verandering van de intensiteiten behalve de
openstelling van de A4, Zoomweg-zuid, ook
andere ontwikkelingen een rol spelen. Om
hiermee rekening te houden zijn bij de analyse
ook gegevens betrokken over de
intensiteitsontwikkeling tussen 1991 en 1992.

19

300 niotorvoertuigen toename

Op het hoofdwegennet ter hoogte van
Rotterdam/Dordrecht zijn de intensiteiten
gestegen. Uit tellingen en routekeuzegegevens
kan afgeleid worden dat het verkeer op de A29
(Barendrecht-Oud Beijerland) sterker, en het
verkeer op de A16 (Zwijndrecht-Dordrecht)
minder sterk is gegroeid, vergelel<en met een
situatie zonder de A4, Zoomweg-zuid. Het
effect is echter beperl<t. Dit geldt ook voor het
vrachtverkeer.

+0,0% percentuele toename

Absolute en relatieve
verande,i,u in de ritenijteiten

300 motorvoertuigen afname

-0,0% percentuele afname

van het vrachtverkeer op het
wegennet.

• telpunten

Bron: R,kwaterstaat
Noord Brahant

•

1000 motorvoertuigen toename

+0,0% pnrcentuele toename

1000 motorvoertuigen afname

-O,O°/o percentuele atname

teipunten

Absolute en relatieve verandering in de intensiteiten van het totale verkeer op het wegennet.
Bron: Rijkswaterstaat Noord-Brabant.

Tellingen op de wegen ten noorden van de lijn
Bergen op Zoom - Roosendaal - Breda, geven
een duidelijk toename aan van de intensiteiten
op de A17 (Moerdijk - Roosendaal) ter hoogte
van Oudenbosch en een daling of verminderde
groei op de overige wegen. Dit bevestigt de
verschuiving van verkeer van de A16 naar de
A17, die bij de routekeuze is geconstateerd.
Gegevens voor het vrachtverkeer geven een
zelfde beeld aan. Op de A17 steeg het aantal
vrachtwagens zelfs met ruim 36 procent.
Op de verbinding N259 (HalsterenSteenbergen) zijn de intensiteiten nauwelijks
veranderd sinds de openstelling.

In de provincie Zeeland zijn de intensiteiten op
de telpunten zowel voor het personen- als voor
het vrachtverkeer afgenomen. De afname komt
met name tot uiting in het verminderd gebruik
van het veer Kruiningen-Perkpolder.
Op de verbindingen die naar de grens leiden
zijn de effecten van de openstelling goed
zichtbaar. Op het onderliggende wegennet
daalden de intensiteiten sterk. Dit geldt met
name voor de N4 (Hoogerheide-Putte) en de
N262 (Roosendaal-Antwerpen). Op de
grensovergang Hazeldonk op de A16 stegen de
intensiteiten weliswaar, maar duidelijk minder
sterk dan in de periode 1991-1 992.
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Samengevat
In maart 1993 is de A4, Zoomweg-zuid
opengesteld. De belangrijkste effecten van de
openstelling op het verkeer zijn door
onderzoek in beeld gebracht. Hieruit blijkt dat
op een gemiddelde werkdag ongeveer 12000
motorvoertuigen, waarvan 2700 vrachtauto's,
gebruik maken van de A4, Zoomweg-zuid.
Meer dan 40 procent van het vrachtverkeer
heeft geen lading. Het vrachtverkeer met
lading is verantwoordelijk voor ongeveer 4
procent van het totale Nederlandse
grensoverschrijdende vrachtvervoer over de
weg.
De A4, Zoomweg-zuid wordt vooral gebruikt
door verkeer tussen enerzijds West-Brabant,
Zeeland en Zuid-Holland en anderzijds
Antwerpen en overig Vlaanderen. Daarnaast is
de A4, Zoomweg-zuid van belang voor
(Nederlands) nationaal verkeer. Een kwart van
het verkeer is onderweg van een Nederlandse
herkomst naar een Nederlandse bestemming.
Het betreft vooral verkeer van of naar ZeeuwsVlaanderen. Mede hierdoor is het aandeel
Nederlandse voertuigen relatief groot.
Ongeveer 60 procent van de voertuigen heeft
een Nederlands kenteken. Bij het vrachtverkeer
is dit zelfs 67 procent.

Door de openstelling van de A4, Zoomweg-zuid
is de routekeuze van het verkeer in met name
West-Brabant veranderd. Dit heeft een
intensiever gebruik van de route A17 - A59 A4 tot gevolg (Moerdijl<- Roosendaal- Bergen op
Zoom-Antwerpen). Het verkeer dat nu gebruik
maakt van de A4, Zoomweg-zuid maakte in het
verleden vooral gebruik van de:
• A16 (Dordrecht-Breda-Antwerpen);
• N262 (Roosendaal-Nispen-Antwerpen);
• N4 (Hoogerheide-Putte-Antwerpen);
• N60 (veer l<ruiningen Perl<polder-Hulst).
De gewijzigde routekeuze heeft invloed op de
intensiteiten. Uit tellingen blijkt dat het aantal
motorvoertuigen op de A17 relatief sterl< is
gestegen. Op het onderliggende wegennet in
de grensstreel< is het aantal motorvoertuigen
gedaald. Ook het gebruik van het veer
Kruiningen-Perkpolder is verminderd.
Op basis van het onderzoek kan geconcludeerd
worden dat de A4, Zoomweg-zuid voldoet aan
de beoogde doelen:
• de A4, Zoomweg-zuid vormt een onderdeel
van routes voor het verkeer in de relatie met
de havengebieden van Antwerpen en
Rotterdam. Bijna 40 procent van het verkeer
heeft een relatie met Antwerpen, bij het
vrachtverkeer is dit meer dan 50 procent. Van
het vrachtverkeer rijdt ongeveer 20 procent
tussen Rotterdam en Antwerpen;
• de A4, Zoomweg-zuid vervult een belangrijke
functie als verbinding tussen België en
Zeeland/West-Brabant. De openstelling heeft
een ontlasting van het regionale wegennet in
de grensstreek tot gevolg gehad.
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