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 1.1 Inleiding

Als chauffeur, maar ook als planner, moet je goed op de hoogte zijn van de te gebruiken 
routes en de hiervoor beschikbare infrastructuur. Hoewel er tegenwoordig zeer geavan-
ceerde technische hulpmiddelen bestaan voor route- en ritplanning is eigen kennis en 
inzicht belangrijk. Als bijvoorbeeld je navigatiesysteem een verkeerde route opgeeft, 
omdat deze nog niet over de meest recente updates beschikt, het systeem uitvalt of als 
er plotseling een stuk autosnelweg wordt afgezet, dan is het een voordeel als je weet 
waar je bent en hoe je een alternatieve route kan rijden om je rit af te maken.
Van een chauffeur (en planner) mag worden verwacht dat hij:

• Steden en dorpen weet te liggen;
• Gevoel heeft voor afstanden en reistijden (in de spitstijd kan een route meer tijd in 

beslag nemen, dan buiten de spits);
• Kennis heeft van de hoofdwegen;
• Kennis heeft van groot onderhoud aan wegen (onder andere te vinden op de 

website Van A naar Beter);
• Wegenkaarten kan lezen en interpreteren.;
• Kan werken met boordcomputer en/of navigatiesystemen.

 1.2 Het begrip infrastructuur

Het begrip infrastructuur kent meerdere definities. De meest algemene definitie luidt:

De blijvende onroerende voorzieningen van de verbindingen in een bepaald 
gebied.

Onroerende voorzieningen zijn:
• Verbindingen tussen dorpen en steden - wegen;
• Verbindingen binnen dorpen en steden - straten;
• Waterverbindingen tussen verschillende locaties;
• Spoorwegen tussen verschillende locaties;
• Bruggen, viaducten en tunnels;
• Havens;
• Luchthavens.

1 Wat is infrastructuur?



6 | Ondile BV 2019 ©Infrastructuur

In relatie tot het transport van goederen luidt de definitie:

Het geheel van auto-, spoor- en waterwegen, havens, vliegvelden, elektrische 
installaties, kabels enzovoorts.

Infrastructuur kent een onderverdeling in:
• Natuurlijke infrastructuur 

Bijvoorbeeld rivieren, zeeën en het luchtruim;
• Aangelegde infrastructuur 

Bijvoorbeeld dijken, wegen, spoorwegen, kanalen, havens en luchthavens.

We hebben het meestal over de infrastructuur van een bepaald gebied, zoals de infra-
structuur van:

• De gemeente Zwolle;
• De regio Twente;
• De provincie Overijssel;
• Nederland;
• Groot Londen;
• Regio Moskou.

Veranderingen
Onder invloed van economie en klimaat wijzigt de infrastructuur binnen een gebied of 
land regelmatig:

• Er komen steeds meer milieuzones voor vrachtauto’s én personenauto’s in Nederland 
en de rest van Europa. Deze zones negeren leidt tot hoge boetes;

• Er worden nieuwe verbindingen aangelegd, zoals de Nieuwe Zijderoute, een infra-
structurele verbinding tussen Azië en Europa, met een aftakking naar Afrika;

• Autosnelwegen worden verbreed om de toestroom van het verkeer aan te kunnen.

Dat deze veranderingen direct van invloed zijn op de logistieke processen mag duidelijk zijn.

Maar ook de ontwikkelingen binnen de transportmiddelen hebben invloed op de 
infrastructuur. Door het steeds groter worden van bijvoorbeeld containerschepen, 
moeten havenkades aangepast worden en zullen mogelijk ook de havens uitgediept 
moeten worden.

Het transport van goederen staat of valt met een goede bereikbaarheid (lees: infrastruc-
tuur). Om transport goed te kunnen plannen en organiseren, is het belangrijk dat je 
inzicht hebt in de mogelijkheden en onmogelijkheden van infrastructuur. In dit boek 
zullen wij hier nader op ingaan.
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 2.1 Inleiding

Uiteraard wordt niet overal even intensief gebruik gemaakt van de infrastructuur. Zo zal 
de infrastructuur in het noorden van Friesland en Groningen veel minder belast worden, 
dan bijvoorbeeld de infrastructuur in de Randstad.
In de volgende gebieden wordt het meest gebruik gemaakt van de infrastructuur:

• Stedelijke woongebieden;
• Toeristische gebieden;
• Industriegebieden.

Ieder jaar is er een toename van het gebruik van de infrastructuur. Dit heeft de volgende 
redenen:

• De bevolking is enorm gegroeid 
In bijna alle gemeenten is de bevolking gegroeid en zijn de woonwijken uitgebreid;

• De bevolking neemt meer deel aan het verkeer op de wegen 
We verplaatsen ons als personen meer over de weg:
 - Naar familieleden en naar vrienden;
 - Naar winkels om inkopen te doen;
 - Naar recreatieplaatsen, zoals sportvelden, pretparken en natuurgebieden;
 - Naar school of naar het werk (woonwerkverkeer).

• Het zakelijk vervoer over de weg groeit enorm 
Bedrijven maken steeds meer gebruik van de wegen:
 - Bezoeken van en aan bedrijven neemt toe;
 - Bezorgen of afhalen van goederen neemt enorm toe.

2 Gebruik van infrastructuur
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