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BIJLAGE 2: MAATREGELEN IN EXTREME SCENARIO’S EN RESULTATEN MOVE METER  

Maatregelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Basispakket - fiets                             Bereikbaar & betrouwbaar - fiets 
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Leefbaar & gezond – fiets                                      Basispakket – Openbaar vervoer 
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Bereikbaar & betrouwbaar – openbaar vervoer                Leefbaar & gezond – openbaar vervoer 
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Basispakket – auto                    Bereikbaar & betrouwbaar – auto 
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Leefbaar & gezond – auto 
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Resultaten MOVE Meter 
 
Basispakket - fiets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Afname intensiteit 
auto per wegvak 

 Met name rondom de fietssnelwegen is 
een reductie van het autoverkeer 
zichtbaar 

 De fietsmaatregelen zijn minder effectief 
voor de landelijke gebieden tussen de 
fietssnelwegen in 

 De fietsmaatregelen zijn effectief bij hoge 
fietssnelheden (30 km/h): dus 
ongelijkvloerse kruisingen en hoge 
kwaliteitseisenzijn nodig 

MOVE Meter 

Afname  
autoritten  
per zone 

Bijdrage maatregelen fiets aan modal shift 

Kwalitatief / 
Expert 

judgement 
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Bereikbaar & betrouwbaar - fiets 
 
  

Afname autoritten 
per zone 

 De fietssnelwegen Leopoldsburg- Kinrooi 
en Hasselt-Diest zorgen voor een hoger 
fietsgebruik en lager autogebruik 

MOVE Meter 

Bijdrage maatregelen fiets aan modal shift 

Kwalitatief / 
Expert 

judgement 

Afname intensiteit auto per 
wegvak 
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Leefbaar & gezond - fiets  
 
  

Bijdrage maatregelen fiets aan modal shift 

Kwalitatief / 
Expert 

judgement 

• Voor heel Limburg is een afname van het 
aantal autoritten zichtbaar (en dus niet 
alleen rondom de fietsinfrastructuur) 

• De grootste afname van het autoverkeer 
is zichtbaar rondom Hasselt en Genk 

MOVE Meter 

Afname autoritten per 
zone 

Afname intensiteit auto per 
wegvak 
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Basispakket – openbaar vervoer 
 
 
  

 Spartacus Hasselt-Maastricht zorgt voor 
een hoger OV-gebruik en afnames op 
autowegen, met name rondom Hasselt en 
tussen Hasselt-Maastricht 

MOVE Meter 

Afname intensiteit auto 
per wegvak 

Afname autoritten per 
zone 

Kwalitatief / 
Expert 

judgement 

Bijdrage maatregelen OV aan modal shift 
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Bereikbaar & betrouwbaar – openbaar vervoer 
 
  

Kwalitatief / 
Expert 

judgement 

Bijdrage maatregelen fiets aan modal shift 

 Het effect van afzonderlijke bouwstenen 
is soms beperkt, maar totaalpakket is 
effectief 

 Met name modal shift op de 
Spartacusroutes en rondom Hasselt en 
Pelt 

MOVE Meter 

Afname intensiteit auto 
per wegvak 

Afname autoritten per 
zone 
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Leefbaar & gezond – openbaar vervoer 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Het effect van afzonderlijke bouwstenen 
is soms beperkt, maar totaalpakket is 
effectief 

 Het is effectiever om op de ruggengraat in 
te zetten dan op onderliggende 
verbindingen.   

 Met name modal shift rond Hasselt en 
Pelt 

 Spartacus over de grens naar NL: De Move 
Meter is minder geschikt om het effect 
van grensoverschrijdende verbindingen 
weer te geven 

MOVE Meter 

Afname intensiteit auto 
per wegvak 

Afname autoritten per 
zone 

Kwalitatief / 
Expert 

judgement 

Bijdrage maatregelen OV aan modal shift 
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Basispakket – auto 
 
 
  

 Vooral effecten rondom specifieke 
ingrepen op hoofdwegennet 

 Toename van bereikbaarheid, met name 
in het noordelijk deel van Limburg 
vanwege doortrekken van N74 en ringweg 
bij Pelt. En bij Tongeren door rondweg 

 Afname van bereikbaarheid bij 
Maasmechelen 

MOVE Meter 

Toe- en afname intensiteit auto 
per wegvak 

Toe- en afname 
autobereikbaarheid per 
zone 

Bijdrage maatregelen auto aan modal shift 

Kwalitatief / 
Expert 

judgement 
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Bereikbaar & betrouwbaar – auto 
 
  

 Bijdrage maatregelen aan modal shift 
is vrij minimaal. Dit scenario draagt 
wel bij aan de bereikbaarheid van de 
regio.  

Bijdrage maatregelen auto aan modal shift 

Kwalitatief / 
Expert 

judgement 

 Toename van verkeer op hoofdwegen, 
maar soms ook verschuiving van verkeer 
van hoofdwegen -> onderliggend 
wegennet. 

 Forse bereikbaarheidswinst in heel 
Limburg m.u.v. Leopoldsburg en Kinrooi 
door de rondwegen. 

MOVE Meter 

Toe- en afname intensiteit auto 
per wegvak 

Toe- en afname 
autobereikbaarheid per zone 
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Leefbaar & gezond – auto 
 
  

 Verschuiving van verkeer van 
onderliggend wegennet naar 
hoofdwegennet. 

 Bereikbaarheidswinst met name rondom 
Genk, Pelt en Tongeren. 

 Bereikbaarheidsafname rondom N73 en 
Maasmechelen. 

MOVE Meter 

Toe- en afname intensiteit auto 
per wegvak 

Toe- en afname 
autobereikbaarheid per 
zone 

Bijdrage maatregelen auto aan modal shift 

Kwalitatief / 
Expert 

judgement 
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Effectiviteit van de bouwstenen/maatregelen in de MOVE Meter  
 
Fiets 

Basispakket Bereikbaar en betrouwbaar Leefbaar en gezond 

Wat is effectief in de 
MOVE Meter? 

Wat werkt minder in 
de MOVE Meter? 

Wat is effectief in de 
MOVE Meter? 

Wat werkt minder in de 
MOVE Meter? 

Wat is effectief in de 
MOVE Meter? 

Wat werkt minder in de 
MOVE Meter? 

FSW = 30 km/h (dit 
vraagt wat voor de 
inrichting van de 
fietsverbindingen) 

FSW = 20 km/h 
(modelmatig zorgt dit 
niet voor een hoger 
fietsgebruik) 

FSW Leopoldsburg- 
Kinrooi en  
Hasselt-Diest; dit zorgt 
voor een hoger 
fietsgebruik en lager 
autogebruik 

FSW Sint-Truiden- 
Landen-Tienen en FSW 
Maaseik- Ittervoort (NL); 
we zien hier niet de 
verwachte omslag van 
autogebruik naar 
fietsgebruik 

Fietsstimulerings-
beleid werkt met name 
goed in stedelijke 
gebieden 

Effect van opwaarderen 
regionale fietsroutes is 
relatief beperkt: 
mogelijk oorzaak: veel 
parallelle verbindingen 
met fietssnelwegen en 
20 km/h. 
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Openbaar vervoer 
 

Basispakket Bereikbaar en betrouwbaar Leefbaar en gezond 

Wat is effectief in 
 de MOVE Meter? 

Wat werkt minder 
in de MOVE 
Meter? 

Wat is effectief in de 
MOVE Meter? 

Wat werkt 
minder in de 
MOVE Meter? 

Wat is effectief in de MOVE 
Meter? 

Wat werkt minder in de M ove Meter? 

  
Frequentieverhoging 
spoor > 2x/u zorgt voor 
hoger OV-gebruik 

 
Het lijkt effectiever om op 
ruggengraat in te zetten dan op 
onderliggende verbindingen.  

Frequentieverhoging voor alle kernen aan regionale 
busverbindingen.  

  
Nieuw station Halen. 
Effect is mogelijk nog 
groter omdat de MOVE 
Meter minder geschikt 
is om dit in beeld te 
brengen.  

Spoorverbinding 
Pelt-Weert 

 
Spoorverbinding Pelt-Weert 

Spartacus Hasselt-
Maastricht zorgt 
voor hoger OV-
gebruik en 
afnames op 
autowegen 

Een bus Hasselt-
Maasmechelen en 
Een bus Hasselt – 
Knooppunt Noord 
zorgen in de MOVE 
Meter niet voor 
een omslag van 
auto naar OV. De 
ingevoerde 
reistijdverbetering 
is veel beperkter 
dan bij een tram.   

Spartacus Hasselt-
Maastricht en Hasselt – 
knooppunt Noord 
zorgt voor een hoger 
OV-gebruik en 
afnames op 
autowegen 

 
Spartacus Maaseik-
Maasmechelen / Maasmechelen-
Lanaken zorgt voor een hoger OV-
gebruik 

Spartacus over de grens naar NL: De MOVE Meter is 
minder geschikt om het effect van grensoverschrijdende 
verbindingen weer te geven 
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Auto 

Basispakket Bereikbaar en betrouwbaar Leefbaar en gezond 

Wat is effectief in de MOVE 
Meter? 

Wat werkt minder in 
de MOVE Meter? 

Wat is effectief in de 
MOVE Meter? 

Wat werkt minder in 
de MOVE Meter? 

Wat is effectief in de MOVE 
Meter? 

Wat werkt minder in de 
MOVE Meter? 

Nieuwe n/z-verbinding heeft 
een aanzuigende werking voor 
auto’s, ook meer verkeer op 
de N74 ten noorden van 
Houthalen. 

Derde rijstrook E314 
heeft weinig/geen 
effect op routekeuze 
auto’s 

Nieuwe weg N71 tussen 
Pelt en Weert; verkeer rijdt 
niet door Hamont, maar 
via de nieuwe rondweg 

Herinrichting N73 
lijkt niet te leiden tot 
bereikbaarheids-
winst t.o.v. wegen 
door de kern 

Leefbaarheidsgordel om 
Lozen moet voldoende 
doorstroomsnelheid hebben, 
anders kan er sluipverkeer 
binnendoor via Bocholt en 
Kaulille 

Leefbaarheidsgordel Maaseik 
aan de noordkant vangt 
slechts beperkt verkeer op. 
Met name meer verkeer aan 
de oostkant en zuidwest 
(waar ringweg ontbreekt). 

Verkeer rijdt niet meer door 
Tongeren, Maasmechelen, 
Diepenbeek en Pelt heen, 
maar via de nieuwe 
rondwegen/omleidingswegen. 

Extra spitsstrook E313 
heeft weinig/geen 
effect op routekeuze 
auto’s 

2x4 rijstroken E313/E314: 
Verkeer richting Genk 
meer bovenlangs over 
E314 i.p.v. E313 – N76. 
Minder verkeer 
binnendoor Beringen en 
Heusden-Zolder 

 
Leefbaarheidsgordel 
Smeermaas, Herk-de-Stad en 
Leopoldsburg; verkeer rijdt 
niet meer door de kern, maar 
via de nieuwe 
omleidingswegen 

 

 
Ondertunneling 
Bilzen heeft 
weinig/geen effect op 
routekeuze auto’s 

Opwaarderen N3 Sint-
Truiden – ri. E40: Kan 
leiden tot shortcut tussen 
E313 en E40 tussen Hasselt 
en Tienen (afname E313 en 
E314). 

 
Afwaardering N73: Extra 
effect bovenop effect 
‘Leefbaarheidsgordel 
Leopoldsburg’. 

 

  
Extra rijstroken ring 
Hasselt:  
Meer verkeer over Ring 
Hasselt R71 (met name 
noordoostelijk deel) 
Minder verkeer binnenring 
Hasselt (R70) 

 
Herinrichting Lutselus: Door 
de N76 ongelijkvloers te 
maken, verbetert de 
doorstroming, dus 
aanzuigende werking en ook 
meer verkeer over de N2 door 
Beverst. 

 

 


