
Attentie! Vanaf 1 september is de 
maximumsnelheid op snelwegen 130 km/h.  

130 km/h is the new standard on Dutch motorways

Per 1 september 2012 geldt op de snelwegen  
(de A-wegen) in Nederland de nieuwe maximum- 
snelheid van 130 kilometer per uur. 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. Welke 
maximumsnelheid geldt, staat aangegeven op borden langs 
en boven de weg.

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 maximumsnelheid geldt, staat dit 
aangegeven op borden langs en boven de weg. Bij de oprit 
van een snelweg waar 130 kilometer per uur geldt, staat een 
bord Autosnelweg. En bij een overgang van 100 of 120 naar 130  
kilometer per uur staat een 130-bord. Op een traject met een 
wisselende maximumsnelheid, geldt 130 kilometer per uur  

‘s avonds en ’s nachts en geldt overdag een lagere snelheid. 
De snelheid die overdag (van 06.00 uur tot 19.00 uur) geldt, 
staat met een bord langs de weg aangegeven met daarbij een 
onderbord met daarop het tijdvenster (6-19h).

Waarom een aanpassing van de maximumsnelheid?
Een experiment op een achttal trajecten heeft aangetoond 
dat het mogelijk is om binnen de wettelijke normen voor 
luchtkwaliteit en geluidsnormen de maximumsnelheid op veel 
snelwegen in Nederland te verhogen van 120 naar 130 kilometer 
per uur. Met een verhoging van de maximumsnelheid sluiten 
we beter aan bij de beleving van de weggebruiker. 

Vrachtverkeer
Voor het vrachtverkeer blijft de maximumsnelheid 80 
kilometer per uur.

Overige uitzonderingen
Naast de maximumsnelheid van 80 kilometer per uur voor 
vrachtverkeer zijn de belangrijkste uitzonderingen op de 
130-regel: de 80- en 100-kilometerzones bij grote steden en 
spitsstroken. 

Door een betere doorstroming, komen we verder



130 km/h is the new standard 
as from 1 September 2012

As from 1 September 2012, a new maximum speed of 130 
km/h applies on motorways in the Netherlands. It might  
happen that, for reasons of traffic safety or the environment, 
a maximum speed of 120 or 100 kilometres per hour remains 
in place, or that the new maximum speed of 130 kilometres 
per hour is only partly introduced, for example at night or 
in the evening. The applicable maximum speed is clearly  
indicated with signs along and above the motorway.

Heavy vehicles
For heavy vehicles, the maximum speed of 80 km/h remains 
after 1 September 2012. 

Au 1e septembre 2012, 130 km/h  
est la nouvelle norme

À partir du 1e septembre 2012, la nouvelle vitesse maximale 
autorisée sur les autoroutes néerlandaises est de 130 
km/h. Dans certains cas, pour des raisons de sécurité ou en 
application d’exigences environnementales, une vitesse 
maximale autorisée de 120 ou 100 km/h reste en vigueur, ou 
la vitesse maximum réglementaire passe partiellement à 130 
km/h, et ce, par exemple, uniquement le soir ou la nuit. Des 
panneaux placés le long ou au-dessus des routes indiquent 
clairement la vitesse maximum à respecter.

Poids lourds
Pour les poids lourds, la vitesse limite imposée à partir du  
1e septembre reste de 80 km/h.

130 km/h – nowa norma od 1 września 2012

Od 1 września 2012 r. obowiązuje na holenderskich 
autostradach nowa maksymalna prędkość wynosząca 130 
kilometrow na godzinę. Może się zdarzyć, że ze względow 
bezpieczeństwa lub wymogow ochrony środowiska 
obowiązywać będzie nadal maksymalna prędkość wynosząca 
100 lub 120 kilometrow na godzinę, albo maksymalna 
prędkość wynosząca 130 kilometrow na godzinę będzie 
wprowadzana stopniowo, na przykład tylko wieczorami i w 
nocy. Obowiązująca prędkość będzie wyraźnie wskazana na 
tablicach wzdłuż drogi lub nad jezdnią.

Pojazdy ciężarowe
Dla samochodow ciężarowych od 1 września nadal obowiązuje 
maksymalna prędkość wynosząca 80 kilometrow na godzinę.

130 km/h ist die neue Norm
Ab 1. September 2012 

Ab dem 1. September 2012 gilt auf den Autobahnen in den 
Niederlanden eine neue Höchstgeschwindigkeit von 130 
km/h. Möglicherweise bleibt aus Gründen der Verkehrs- 
sicherheit oder aufgrund von Umweltauflagen weiterhin 
eine Höchstgeschwindigkeit von 120 oder 100 Kilometern 
pro Stunde aufrecht erhalten. Es kann auch sein, dass die 
Höchstgeschwindigkeit von 130 Kilometern pro Stunde nur 
teilweise eingeführt wird und beispielsweise ausschließlich 
abends und nachts gilt. Welche Geschwindigkeit jeweils 
anzuhalten ist, wird deutlich anhand von Schildern angezeigt, 
die sich am Rand der Autobahn sowie über der Fahrbahn 
befinden. 

Güterverkehr
Für den Güterverkehr beträgt die Höchstgeschwindigkeit auch 
ab dem 1. September weiterhin 80 km/h. 

twitter.com/vanAnaarBeter        facebook.com/vanAnaarBeter

Meer informatie
Voor meer informatie en een snelhedenkaart waarop alle maximumsnelheden te zien zijn, zie www.vanAnaarBeter.nl

U kunt ook bellen met de landelijke (gratis) informatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 
(ma t/m zo 06.00 uur – 22.30 uur) of terecht op www.rijkswaterstaat.nl/130km


