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Samenvatting 

In Nederland worstelen we, als dichtbevolkt land, met de paradoxale opgave om de groeiende 
mobiliteitsbehoefte te accommoderen met de toenemende behoefte aan rust en ruimtelijke 
kwaliteit. In beleidstermen hebben we te maken met conflicterende Nota’s Mobiliteit en 
Ruimte. Advies- en ingenieursbureau Movares ontwikkelde een concept dat een integrale 
oplossing biedt voor de geschetste problematiek. Deze ontwerpoplossing bestaat uit een 
overkapping van snelwegen met koud buigbaar gelaagd glas. Hierbij is bijzondere aandacht 
besteed aan de aspecten duurzaamheid en veiligheid. 

Dit concept blijkt technisch haalbaar en is met bewezen technieken te realiseren. Het nieuwe 
bestaat uit de integrale combinatie van die technieken. De overkapping is ruimtelijk goed 
inpasbaar, zeker in vergelijking met hoge geluidschermen. 

Het concept is buitengewoon duurzaam en past prima in het klimaatbeleid van stad en staat. 
Het ondervangt diverse problemen van een snelweg. Zo heeft het een uitstekend effect op de 
geluidoverlast en lost het langs de overhuiving de problematiek van luchtvervuiling zoals door 
fijnstof en stikstofoxiden geheel op. Ter plaatse van de monden van de overkapping wordt een 
oplossing geboden voor de verhoogde concentratie van deze stoffen. 

Naast dit alles levert het concept een belangrijke bijdrage aan de CO2-reductie. De warmte 
van het invallende zonlicht en de door de auto’s geproduceerde warmte kan namelijk benut 
worden voor de verwarming van circa 2400 moderne appartementen per overkapte kilometer 
wegdek en voor het vorstvrij houden van het wegdek. Het is daarbij overigens wel zaak om de 
gegenereerde warmte in de nabijheid, binnen een straal van circa vijf kilometer, af te zetten. 
Ook kunnen zonnecellen in de overkapping geïntegreerd worden die verder bijdragen aan de 
CO2-reductie. In de nabije toekomst wordt dit laatste interessanter door de verwachte 
prijsdaling van zonnecellen op korte termijn. 

Movares won met dit concept de Nationale Geluid en Trillingen Innovatieprijs 2007, de 
Nationale Innovatieprijs Luchtkwaliteit 2007 en de Gouden Impuls 2010. 

Het concept is niet goedkoop, maar rekent op een bijzonder duurzame wijze af met diverse 
problemen rond steden en levert een hoog maatschappelijk rendement op. Al met al is het een 
duurzaam concept met interessante mogelijkheden.
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Inleiding 

Wereldwijd staat luchtvervuiling hoog op de politieke agenda. De uitstoot van schadelijke 
stoffen moet worden beperkt. Geluidoverlast en luchtkwaliteit spelen, door de strenger 
wordende regelgeving, een steeds belangrijkere rol in de milieuvergunning voor het aanleggen 
van nieuwe en het uitbreiden van bestaande infrastructuur. Daarnaast heeft de wegbeheerder 
in zijn dagelijkse beheer te maken met slijtage van de weg en milieubelasting in de vorm van 
zout in de bodem. 

Het concept ‘De Duurzame Weg’ biedt een integrale oplossing voor de geschetste problema-
tiek. Deze ontwerpoplossing bestaat uit een overkapping van snelwegen met koud buigbaar 
gelaagd glas (Fig. 1). Hierbij is bijzondere aandacht gegeven aan duurzaamheid, veiligheid, 
kosten en opbrengsten. Het concept levert een aanzienlijke reductie van geluid, fijnstof, NOx, 
SOx en CO2. Ook levert het een belangrijke besparing van het verbruik van fossiele brandstof-
fen. Daarnaast verkleint het concept de milieuzone rondom de infrastructuur en levert daar-
mee extra bouwgrond op in stedelijk gebied. De Duurzame Weg maakt capaciteitsuitbreiding 
van wegen mogelijk en zorgt voor een goede bereikbaarheid van steden, terwijl tegelijkertijd 
wordt bijgedragen aan het overheidsbeleid om meer binnenstedelijk te bouwen. 

 

Figuur 1 Snelwegoverkapping met beëindiging, hier overgaand in een geluidsscherm 

De innovatie betreft een geheel nieuwe en integrale toepassing van reeds bestaande en bewe-
zen technologieën. De toepassing is een gecombineerde oplossing voor een aantal actuele 
problemen. Behalve dat de lokale problemen van overschrijding van de normen worden 
opgelost, gebeurt dit op een duurzame en energiezuinige manier. Belangrijk is dat alle 
gebruikte technologieën reeds uitvoerig getest zijn, waardoor het ontwerp zeer realistisch is. 
Van alle onderdelen bestaan toepassingen waarvan de haalbaarheid reeds is bewezen. In 
vergelijking met andere oplossingen voor de actuele problematiek is het plan gezien de 
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constructie, de oplossing van de problemen en de visuele verschijning zeer aantrekkelijk. 
Bovendien is een goede inschatting te maken van de kosten bij toepassing. 
In de onderstaande hoofdstukken zal worden ingegaan op essentiële onderdelen van het 
concept. 

Overkapping met koudgebogen glas 

 

Figuur 2 Constructieprincipe van snelwegoverkapping 

De overkapping in het concept Duurzame Weg betreft een constructie met koudgebogen 
gelaagd glas (Fig. 2). Dat is visueel aantrekkelijk, veilig, goedkoop en zeer duurzaam in 
vergelijking met andere materialen. Er wordt gebruik gemaakt van Freeformglass®, dat 
Movares heeft gepatenteerd1. Uit testresultaten (onder andere bij TNO) en 
praktijktoepassingen is gebleken dat het glas duurzaam en vandalismebestendig is. Ook heeft 
het bij een grote brand (70MW) door een innovatief glasbevestigingssysteem een 
brandhangendheid van tenminste 30 minuten. 

 

Figuur 3 Karakteristieke doorsnede met constructie 

                                                 
1 Op basis van dit octrooi ontvangt Movares ook inkomsten uit de toepassing van Freeformglass®. 
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De ontwerpoplossing wordt hier geïllustreerd aan de hand van het overkappen van een 
snelweg met twee rijbanen, waarbij iedere rijbaan drie rijstroken bevat (Fig. 3). De constructie 
is opgebouwd uit gebogen stalen raatliggers die tussen de rijbanen op stalen kolommen 
aansluiten. Met stalen dwarsliggers en gordingen tussen de bogen (h.o.h. bogen 5,50 m) wordt 
er een raster gecreëerd waarop de glazen platen (3,10 m x 1,10 m) van koudgebogen gelaagd 
glas worden bevestigd die de uiteindelijke huid van de overkapping vormen. De overkapping 
is zo ruim, dat het gebruikelijke verkeersmeubilair er ruim onder past. De totale bruto breedte 
is 50 m. Uitgangspunt is, dat iedere rijbaan een eigen overkapping krijgt. In het midden 
worden de rijbanen gescheiden door een absorberende gesloten wand. De buitenzijden van de 
overkapping worden afgesloten met een transparante wand. Het voordeel van een transparante 
overkapping ten opzichte van een gesloten overkapping is dat overdag daglicht invalt en dus 
geen verlichting nodig is. Bij calamiteiten is de oriëntatie daarmee eenvoudig, maar ook 
tijdens gewoon gebruik biedt de transparante glaskap de weggebruikers oriëntatie en overzicht 
over de omgeving. Dit in tegenstelling tot tunneloplossingen voor milieuhinder van 
snelwegen. Ook van buitenaf is de snelweg goed te overzien en dus onder andere eenvoudiger 
en vooral veiliger te benaderen voor hulpverleners. 

Bijdrage aan luchtproblematiek 

De luchtkwaliteitsproblematiek aan weerszijden van de overkapping wordt met de 
overkapping opgelost, er is daar sprake van een nulemissie, maar zonder aanvullende 
maatregelen treedt de lucht bij de monden uit. De uitstoot van het verkeer komt dan 
geconcentreerd naar buiten en zorgt daar alsnog voor te hoge waarden langs de weg. Hoe 
langer de overkapping, hoe groter de concentratie van de emissies die ter plaatse van de 
uiteinden vrij komen. Afhankelijk van de lengte van de overkapping en de mogelijkheid om 
saldering toe te passen zal de oplossing daar al dan niet voldoen aan het besluit luchtkwaliteit. 
Uitgaande van gemiddelde waarden geven de achtergrondwaarden langs veel snelwegen in de 
Randstad niet voldoende ruimte om de uitlaatgassen vrij de overkapping te laten uitstromen. 
Er is een substantiële reductie nodig van emissies om ter plaatse van de monden aan de 
luchtkwaliteitseisen te voldoen. Deze reductie wordt bereikt door recirculatie van de lucht ter 
plaatse van de rijbanen en zuivering van de circulerende lucht. 

Om te grote uitstroom van vervuilde lucht aan de einden van de overkapping te voorkomen 
worden natuurlijke luchtstromen benut. Onder de overkapping wordt als gevolg van de 
beweging van het verkeer namelijk een luchtstroom opgewekt. De luchtsnelheid en de 
doorsnede van de overkapping zorgen ervoor dat grote hoeveelheden lucht in beweging 
worden gebracht. Het concept berust erop de luchtbeweging die in beide overkapte weghelften 
door de beweging van de auto’s ontstaat door een speciale vormgeving van de overkapping bij 
de monden kort te sluiten, zodat een circuit ontstaat (Fig. 4 en 5). De lucht die in een wegdeel 
de ene kant opstroomt wordt aan het eind van de overkapping deels afgebogen en naar de 
andere weghelft geleid en meegezogen door de omgekeerde luchtbeweging veroorzaakt door 
het verkeer aan de andere kant. Op deze manier ontstaat er een circuit van een deel van de 
lucht onder de overkapping. Met simulaties is berekend dat een recirculatie van 50% van de 
luchthoeveelheid gemakkelijk haalbaar is. Dit deel van de vervuilde lucht kan in de speciaal 
vormgegeven uiteinden van de overkapping worden gereinigd van fijnstof door het afvangen 
met behulp van ionisatie en elektrostatische filtering boven in de kap. De uitstoot van NOx en 
SOx kan worden gereduceerd door het te verwijderen via adsorptie aan actieve koolstof. Ook 
dit kan bij de overkappingsmonden (Fig. 6) plaatsvinden of elders onder de overkapping. 
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Figuur 4 Luchtcirculatie door tegengestelde verkeersbeweging 

 

Figuur 5 Zuivering van fijnstof uit de lucht bij de overkappingsmond 

 

Figuur 6 Beëindiging van de snelwegoverkapping 

Als – minder milieuvriendelijk – alternatief kan ook worden afgezien van reiniging. Dan 
wordt de uitstoot, gebruikmakend van de opwarming onder de overkapping, via schoorstenen 
bij de toegangen naar grote hoogte gebracht. De uitstoot zal dan voldoende verdund zijn 
wanneer deze dichter bij de grond komt. 
Ook is een combinatie mogelijk van reiniging van de uitstoot bij de overkappingsmonden en 
verdere verdunning door het afblazen van de gereinigde lucht via schoorsteenwerking. 
Een groot voordeel van de hierboven beschreven methoden van luchtbeheersing is dat slechts 
beperkt energie nodig is om de lucht af te zuigen of te verplaatsen, doordat er gebruik wordt 
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gemaakt van de natuurlijke beweging van de lucht onder de overkapping. Slechts in geval van 
stilstaande files zal kunstmatige ventilatie hoeven plaats te vinden. 

Bijdrage aan geluidproblematiek 

De overkapping schermt geluidsafstraling naar de omgeving in alle richtingen af. Daarmee 
draagt de overkapping meer nog dan geluidschermen bij aan de beheersing van de 
geluidsoverlast rondom snelwegen. In de huidige praktijk zien we dat met toenemend verkeer 
steeds hogere geluidschermen nodig zijn, die ook navenant duurder zijn. 

In de overkapping vindt een verhoging plaats van de geluiddruk, waarbij in meer of mindere 
mate een zogenaamd galmveld ontstaat. De mate waarin het geluiddrukniveau verhoogd 
wordt hangt af van de hoeveelheid geluidabsorptie in de overkapping. 

Vergeleken met geluidschermen is de overkapping in situaties met maximale schermwerking 
ca. 5 dB(A) beter, in situaties met amper schermwerking, is de reductie ca. 20 dB(A) beter 
(Fig.7). 

 

Figuur 7 De overkapping geeft een betere bescherming dan geluidschermen. 

Waar de overkapping op de meest gevoelige plaatsen wordt aangebracht, kan buiten de 
overkapping de zijwand als geluidscherm worden doorgezet voor de iets minder gevoelige 
locaties (Fig. 1). 

Energiewinning 

Naast het bestrijden van milieuhinder van snelwegen draagt De Duurzame Weg ook bij aan de 
klimaatproblematiek. De warmte onder de overkapping kan worden opgeslagen en worden 
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gebruikt om huizen in de omgeving te verwarmen in de winter. Optioneel kunnen zonnecellen 
in het koudgebogen glas worden opgenomen om elektriciteit op te wekken. 

Door een buizensysteem in het wegdek op te nemen en gebruik te maken van de 
(warmte)capaciteit van het grondwater kan het wegdek in de zomer worden gekoeld en in de 
winter worden verwarmd. Doordat dit systeem wordt gebruikt in combinatie met de 
overkapping is het mogelijk het grote overschot aan warmte dat onder de kap ontstaat door 
zoninstraling en de warmteproductie door het verkeer in de zomer op te slaan in het 
grondwater. In de winter kan dit warme grondwater via warmtewisselaars door het wegdek 
worden geleid, zodat het wordt opgewarmd (Fig. 8). Het wegdek heeft dan in zomer en winter 
een constantere temperatuur en daarmee een langere levensduur. Dit leidt tot minder overlast 
door onderhoudswerk en een afname van de bijbehorende verkeersongelukken. Daarnaast 
wordt het gebruik van schadelijke strooizouten in de winter vermeden. 

 

Figuur 8 Schematische weergave gebruik van warmte uit asfaltcollector in woningen 

Doordat er een groot overschot aan warmte ontstaat is benutting van de opgeslagen energie 
noodzakelijk. Deze kan voor diverse doeleinden worden ingezet, zoals voor de verwarming 
van nabijgelegen woningen. Een kilometer volgens dit concept overkapte snelweg levert 
voldoende voor de warmtebehoefte van 2400 huishoudens tegen marginale exploitatiekosten 
van amper twee euro per woning per jaar. Dit levert een bijdrage aan de vermindering van de 
CO2-uitstoot van bijna 1000 ton CO2 per kilometer per jaar. Daarnaast is er de besparing van 
de productie van de cv-ketels zelf. 

De schil van koudgebogen gelaagd glas van de overkapping leent zich daarnaast bij uitstek 
voor het plaatsen van zonnecellen. Doordat deze zonnecellen bij het koudgebogen gelaagde 
glas tussen de twee glaslagen worden opgenomen, zijn ze beschermd tegen invloeden van 
buitenaf. Bovendien is het niet nodig om de zonnecellen op een apart paneel op de constructie 
te monteren; de glasplaat fungeert zelf als zonnepaneel (Fig. 9). Hierdoor zal de 
terugverdientijd veel korter zijn dan van gewone zonnepanelen. Ten opzichte van normale 
zonnepanelen bespaart men immers als het ware het dak en het frame waarin het zonnepaneel 
gevat is. Door aan de zonbeschenen zijde een hoge concentratie zonnecellen toe te passen 
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wordt hier optimaal zonne-energie gewonnen en dienen de cellen tevens als zonwering voor 
het verkeer dat onder de overkapping rijdt. De opgewekte energie kan worden gebruikt voor 
de verlichting of informatiepanelen of teruggeleverd worden aan het net. 

Uitgaande van een bedekking van 25% van de overkapping met zonnecellen levert dit per 
kilometer snelwegoverkapping 1350 MWh per jaar, ofwel een CO2-reductie van ruim 750 ton 
CO2 per jaar, terwijl er bovendien overdag geen kunstlicht nodig is. 

 

Figuur 9 Koudgebogen gelaagd glas met zonnecellen 

Veiligheid 

Vanzelfsprekend is veiligheid een belangrijk aandachtspunt bij het ontwerp van De Duurzame 
Weg, net als bij tunnels waar door het omsloten karakter parallellen mee zijn, al heeft het door 
de bovengrondse ligging ook parallellen met een bouwwerk. De veiligheid zal dan ook 
aangetoond kunnen worden via de tunnelveiligheidsregelgeving naar analogie met tunnels of 
gebaseerd op de bouwwetgeving. In essentie heeft dit geen invloed op de basis van de 
bewijsvoering. Het volgen van de route voor tunnelveiligheid met vroege afstemming over de 
benodigde (functionele) voorzieningen is hierbij de aangewezen weg. 

Het is eenvoudig om de constructieve integriteit van De Duurzame Weg te garanderen, zodat 
voorschrijdende instorting wordt voorkomen en de constructie bij calamiteiten alleen lokaal 
kan bezwijken. Ten aanzien van terrorismebestendigheid biedt De Duurzame Weg 
nadrukkelijk voordelen ten opzichte van een tunnel aangezien de maatschappelijke schade in 
geval van een aanslag beperkt is, mede doordat de weg weer snel in gebruik genomen kan 
worden. In geval van brand kan rook- en warmteafvoer eenvoudig met rookluiken geregeld 
worden. Door de compartimentering van de rijrichtingen kan een ramp worden beperkt tot een 
van beide rijrichtingen. Bij een efficiënte inrichting van de weg is het zelfs mogelijk  om in 
geval van een calamiteit tijdelijk een van beide compartimenten voor beide richtingen te 
gebruiken zodat het verkeer in beide richtingen op gang blijft. 

De veiligheid voor zowel gebruikers als hulpverleners kan bij dit concept optimaal 
georganiseerd worden. Door de toepassing van glas is de oriëntatie van binnen naar buiten en 
omgekeerd goed, waardoor de zelfredzaamheid groot is en hulpverleners tot optimale 
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repressie van een calamiteit kunnen komen zonder zelf gevaar te lopen. De mogelijkheden 
voor evacuatie en de vluchtmogelijkheden zijn door de ligging boven maaiveld eenvoudig met 
vluchtdeuren te realiseren. 

De eigenschappen van het koudgebogen glas maken dat de constructie ook goed beschermd is 
tegen vandalisme. Indien het glas breekt blijft het in de sponningen hangen en levert geen 
secundaire schade op.  

Wegbeheer 

Door het overkappen van de snelweg is de weg altijd droog en sneeuwvrij. Hierdoor kan bij 
voldoende lengte gebruik worden gemaakt van dicht asfaltbeton in plaats van het in stedelijk 
gebied gebruikelijke ZOAB. Hierdoor gaat de onderhoudscyclus van de toplaag van 8 jaar 
naar meer dan 24 jaar en neemt de door onderhoud veroorzaakte filevorming navenant af. 
Bovendien neemt door de verlaagde rolweerstand het brandstofverbruik en de uitstoot af. 

Kosten/Baten Analyse (op prijspeil 2008) 
Om de precieze maatschappelijke kosten te bepalen voor realisatie van het concept zal een 
integrale kosten/baten analyse gemaakt moeten worden. De Duurzame Weg geeft directe en 
indirecte kosten en (maatschappelijke) opbrengsten. De directe en indirecte kosten zijn deels 
nauwkeurig in te schatten. Voor de installatiekosten en voor de opbrengsten is dit veel 
moeilijker. De installatiekosten zullen sterk verschillen van locatie tot locatie al naar gelang 
de eisen en wensen die men dienaangaande heeft. De opbrengsten zijn moeilijk algemeen aan 
te geven, deels omdat ze moeilijk zijn te kwantificeren, deels omdat ze per locatie verschillen, 
bijvoorbeeld afhankelijk van de mogelijkheden voor projectontwikkeling. 

De bouwkosten per kilometer voor realisatie van het concept zijn M€ 28,7 voor overkapping 
en fundering, M€ 12 voor de installaties en M€ 10 voor het energiesysteem voor warmte-
uitwisseling dat zichzelf terugverdient. 

Tijdens het gebruik van De Duurzame Weg is er een jaarlijks exploitatievoordeel van circa 
€ 1.200.000. Hierbij zijn de opbrengsten van de zonnepanelen niet meegeteld. Enerzijds zijn 
er kosten voor reiniging van de kapconstructie en onderhoud, maar anderzijds gaat het 
wegdek langer mee en ontstaan inkomsten uit warmtelevering naar de omgeving. Tegen een 
discontovoet van 4% is de netto contante waarde hiervan ongeveer M€ 30. 

Afhankelijk van de locatie zijn er indirecte financiële opbrengsten. In saneringssituaties waar 
geluidoverlast een rol speelt is het alternatief het aanbrengen van geluidschermen. Indien deze 
uitgespaard kunnen worden levert dit een besparing op van M€ 11 bij geluidschermen van 6 
meter hoog aan beide zijden. De mogelijkheden voor projectontwikkeling vormen een 
interessante financiële opbrengst. De Duurzame Weg kan in specifieke gevallen 
projectontwikkeling tientallen meters dichter bij de weg mogelijk maken. Over een lengte van 
een kilometer gaat dit over hectaren binnenstedelijke grond die veel geld op kan brengen. 

Echter, de belangrijkste opbrengsten zijn de maatschappelijke opbrengsten die heel moeilijk 
in euro’s zijn uit te drukken. Het wegnemen van de hinder van de snelweg leidt tot 
levensduurverlenging en levenskwaliteitsverhoging voor omwonenden, zodat naast een 
verbetering van hun gezondheid ook leer- en arbeidsprestaties zullen verbeteren. Het verhoogt 
ook de kwaliteit van de omgeving en maakt stedelijke verdichting mogelijk. Tegelijkertijd 
wordt de weg afgeschermd tegen weer en wind en is de kans op ongelukken en filevorming 
met bijbehorende kosten substantieel kleiner. Tenslotte is er ook de mogelijkheid om de 
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capaciteit van de weg uit te breiden zonder invloed op de omgeving, zodat de bereikbaarheid 
van het stedelijk gebied toeneemt. 

De kracht van De Duurzame weg is dat het een toepassing is met voordelen voor diverse 
partijen, waarbij het voordeel van de een niet leidt tot een nadeel voor de ander: 

• Overheden die de effecten van het wegverkeer voor omwonenden willen beperken, 
terwijl ze de bereikbaarheid van de stad willen verbeteren en de stad willen verdichten 
om het groen te sparen; 

• Wegbeheerders die de capaciteit van wegvakken willen verruimen, maar de omgeving 
moeten beschermen tegen geluid en emissies van het verkeer; 

• Ontwikkelaars die de vrije ruimte naast bestaande wegen willen benutten voor 
woningen en kantoren die goed bereikbaar zijn; 

• Bewoners die nu overlast ervaren van het verkeer en toch moeilijk bereikbaar zijn. 

Conclusie 
De innovatie betreft een geheel nieuwe en integrale toepassing van reeds bestaande en 
bewezen technologieën. De toepassing is een gecombineerde oplossing voor een aantal 
actuele problemen. Behalve dat de lokale problemen van overschrijding van de normen 
worden opgelost, gebeurt dit op een duurzame en energiezuinige manier. Belangrijk is dat alle 
gebruikte technologieën reeds uitvoerig getest zijn, waardoor het ontwerp zeer realistisch is. 
Van alle onderdelen bestaan toepassingen waarvan de haalbaarheid reeds is bewezen. In 
vergelijking met andere oplossingen voor de actuele problematiek is het plan gezien de 
constructie, de oplossing van de problemen en de visuele verschijning zeer aantrekkelijk. 
Bovendien is een goede inschatting te maken van de kosten bij een concrete toepassing. 

Een overkapping met koudgebogen gelaagd glas is een duurzame oplossing voor de 
uitstootproblematiek en de geluidoverlast van snelwegen. De lucht wordt bij de tunnelmonden 
met elektrostatische filtering gezuiverd van fijnstof, terwijl de door auto’s uitgestoten NOx  en 
SOx kan worden geadsorbeerd. Bovendien wordt met zonnecellen, die in het glas kunnen 
worden opgenomen, op een duurzame manier energie gewonnen. De warmte die in de zomer 
overtollig is, wordt opgeslagen in het grondwater en kan in de winter worden gebruikt ter 
verwarming van het asfalt. Per saldo blijft er dan nog veel warmte om te benutten voor 
bijvoorbeeld de verwarming van huizen. Op deze manier draagt het concept bij aan de 
beperking van het verbruik van fossiele brandstoffen en van de CO2-uitstoot. Door de 
constantere temperatuur, de verminderde uv-straling en de overbodigheid van strooizout 
wordt de levensduur van het wegdek vergroot. Dit beperkt de filevorming door onderhoud. 

Een kosten/baten analyse is niet voor algemene situaties op te stellen, omdat met name de 
baten sterk verschillen per locatie en de belangrijke maatschappelijke baten moeilijk 
kwantificeerbaar zijn. Daarnaast worden de kosten nu nog voor het grootste deel bepaald door 
de installaties en deze moeten in overleg met bevoegd gezag nader worden uitgewerkt bij 
toekomstige praktijktoepassing. Over het geheel bezien levert De Duurzame Weg na realisatie 
in elk geval een duidelijk positief financieel exploitatieresultaat. 

De Duurzame Weg maakt een vergroting van de wegcapaciteit mogelijk en vergroot zo de 
stedelijke bereikbaarheid, terwijl het overheidsbeleid van stedelijke verdichting ondersteund 
wordt om zo het groen te ontzien. 
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