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Onderzoeksverantwoording
In de periode van 29 oktober tot en met 30 november 2020 
heeft Ecorys langs 12 provinciale wegen (13 meetlocaties) 
in de provincie Utrecht het vervoer van gevaarlijke stoffen 
(VGS) geregistreerd met behulp van ANPR/ADR camera’s. 
Per onderzoekslocatie gaat het om een 24-uursregistratie 
van VGS in twee vervoersrichtingen, gedurende een periode 
van twee weken. Het  onderzoek is uitgevoerd conform de 
standaardaanpak voor het inventariseren van het VGS.

In de onderstaande tabel treft u de dertien verschillende 
meetlocaties en de bijbehorende vervoersrichtingen, inclusief 
de codering zoals opgenomen in het separaat bijgevoegde 
databestand.

Bijzonderheden 
Op 8 november 2020  is het camerasysteem langs  
vervoersrichting H01 (N227 Noord richting Maarn) getroffen 
door een storing, waardoor er voor een periode van zes uur 
geen beelden beschikbaar zijn. Wij hebben ervoor gekozen 
om de meetperiode voor deze vervoersrichting met één dag 
te verlengen (tot en met 13 november) en de data van  
8 november buiten beschouwing te laten.
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Volgens de methodiek zoals beschreven in de update van de 
telmethodiek voor het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn de 
14-daagse telgegevens per vervoersrichting vertaald naar 
jaartotalen. Om deze jaartotalen te berekenen zijn 
correctiefactoren voor de beladingsgraad van tankwagens 
(x0,6) , de telduur (x26 weken) en de registratiegraad (x1,053) 
toegepast. Voor een uitgebreid overzicht van de resultaten 
verwijzen wij u naar het separaat aangeleverde databestand.

De figuur hiernaast toont per stofcategorie het gemiddelde 
aandeel in het totale VGS 13 onderzoekslocaties. Hieruit  
blijkt dat LF2 (aandeel 40%) de meest 
vervoerde stofcategorie is, gevolgd door 
LF1 (aandeel 35%). Met een aandeel van 
minder dan 1% in het totale VGS is GF0 
de minst vervoerde stofcategorie. 
 
Uit de resultaten van de 26 
afzonderlijke vervoersrichtingen blijkt 
dat de meeste transporten van 
gevaarlijke stoffen over vervoersrichting D02 (N233 Zuid 
richting Veenendaal) zijn geregistreerd, gevolgd door 
vervoersrichting A02 (N201 West richting Vinkeveen). 

Deze twee vervoersrichtingen zijn gezamenlijk goed voor 16% 
van het totaal geregistreerde VGS. Over de vervoersrichtingen 
M01 en M02 (N327 Oost richting A2 en West richting Leerdam) 
zijn met een aandeel van circa 2% de minste transporten van 
gevaarlijke stoffen geregistreerd.

Vergelijking tussen 2015 en 2020 
In de tabel op de volgende pagina presenteren wij voor de 
26 vervoersrichtingen de VGS-intensiteiten per stofcategorie. 
Daarnaast hebben wij in deze tabel een vergelijking met 
eerdere door Ecorys uitgevoerde VGS-tellingen (2015)  
opgenomen. Over de vervoersrichtingen L01, L02, M01 en M02 
zijn in 2015 geen VGS-tellingen verricht. Daarnaast zijn 
vervoersrichting K01 en K02 in 2020 op een nieuwe locatie 
gemeten waardoor een vergelijking met 2015 niet mogelijk is.

Gemeten over de 20 vergelijkbare vervoersrichtingen (10  
meetlocaties A t/m J) hebben wij binnen het huidige 
onderzoek op jaarbasis 2.445 minder transporten van 
gevaarlijke stoffen geregistreerd (-13%). De grootste daling in 
het VGS is terug te zien op meetlocatie J (N225 ten zuiden van 
de A12, -46%). Daarentegen is de grootste toename in het VGS 
op meetlocatie H (N227, nabij Doorn , +135%). 

Resultaten
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Intensiteiten per 
meetlocaties
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Stofcategorieën per meetlocatie



Bijlage 1 - Stofcategorie
Stofcategorie Defenitie Voorbeeldstof

LF ( 1 of 2) Brandbare vloeistof (Liquid Flammable) Heptaan (Diesel) 
Pentaan (Benzine)

LT (1 - 6) Toxische vloeistof (Liquid Toxic) Antimoonpentafluoride
Propylamine

GF (0 - 3) Brandbaar gas (Gas Flammable)
LPG (Liquified petroleum gas) 

LNG (Liquified natural gas) 
CNG (Compressed natural gas)

NR, GNR, LNR, SNR
(Voor externe veiligheid) Niet-relevante stoffen 

(Natural Rubber) Calciumresinaat

GP Speciale stofcategorie tbv tunnels Niet gemeten

SF Brandbare  vaste stoffen Niet gemeten

STW, LTW Vaste en vloeibare stoffen die in aanraking met 
water toxische stoffen produceren Niet gemeten

SFW, LFW Vaste en vloeibare stoffen die in aanraking met 
water brandbare stoffen produceren Niet gemeten

Op basis van GEVI (Gevaarindentificatienummer) en 
UN (United Nations) codes hebben we de vervoerde stofcategorie 
per transport toegekend. De hoofdcategorieën zijn uitgesplitst in 
de bovenstaande tabel. Stofcategorie LF. LT en GF zijn onder te 
verdelen naar subcategorieën op basis van cijfers. Hoe hoger het 
cijfer hoe gevaarlijker de stof in deze subcategorie. 
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