
NMCA Openbaar vervoer en spoor  2030
potentieel vervoersknelpunt 

spoor bij Laag en Hoog scenario (gemiddelde beze�ingsgraad)
spoor bij Laag scenario (maximale beze�ingsgraad)
spoor bij Hoog scenario (maximale beze�ingsgraad)
spoorgoederen bij Laag scenario
bus, tram en metro, stallingcapaciteit en/of transfercapaciteit 
bij Laag scenario  



NMCA Openbaarvervoer en spoor 2040
potentieel vervoersknelpunt 

spoorgoederen bij Laag scenario
spoorgoederen bij Hoog scenario
bus, tram en metro, stallingcapaciteit en/of transfercapaciteit 
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NMCA Vaarwegen 2030
situatie bij Laag scenario
situatie bij Hoog scenario
sluis als potentieel knelpunt
sluis als verwacht knelpunt
aantal bruggen op route die niet voldoen aan norm
vaarwegen met bodemerosie

hoofdtransportas
hoofdvaarweg 
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Figuur 27 Vervoerknelpunten binnenvaart 2040
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Figuur 27 Vervoerknelpunten binnenvaart 2040



NMCA opgaven personenvervoer 2040
weg OV bij Laag en/of Hoog scenario
wegtraject bij Laag scenario
wegtraject bij Hoog scenario
spoortraject bij Laag scenario
spoortraject bij Hoog scenario
bus, stallingcapaciteit en/of transfercapaciteit 
bij Laag en/of Hoog scenario

Potentieel vervoerknelpunt

Figuur 28 Potentiële vervoerknelpunten Personenvervoer 2040
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Potentieel vervoersknelpunt
wegtrajecten bij Laag scenario 
wegtrajecten bij Hoog scenario 
cluster wegtrajecten

bus, tram en metro, en stallingcapaciteit bij Laag en Hoog scenario
spoorgoederen bij Laag scenario
spoorgoederen bij Hoog scenario
sluis bij Laag scenario 
sluis bij Hoog scenario
aantal bruggen op route die niet voldoen aan norm
vaarwegen met bodemerosie

10

NMCA Noord 2040
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Potentieel vervoersknelpunt
wegtrajecten bij Laag scenario 
wegtrajecten bij Hoog scenario 
cluster wegtrajecten

bus, tram en metro, en stallingcapaciteit bij Laag en Hoog scenario
spoorgoederen bij Laag scenario
spoorgoederen bij Hoog scenario
sluis bij Laag scenario 
sluis bij Hoog scenario
aantal bruggen op route die niet voldoen aan norm
vaarwegen met bodemerosie
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NMCA Noordwest 2040
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NMCA Zuid 2040

Potentieel vervoersknelpunt
wegtrajecten bij Laag scenario 
wegtrajecten bij Hoog scenario 
cluster wegtrajecten
spoor bij Laag scenario (maximale beze�ingsgraad)
spoor bij Hoog scenario (maximale beze�ingsgraad)
bus, tram en metro, stallingcapaciteit en/of transfercapaciteit
bij Laag scenario
spoorgoederen bij Laag scenario
spoorgoederen bij Hoog scenario
sluis bij Laag scenario 
sluis bij Hoog scenario
aantal bruggen op route die niet voldoen aan norm
vaarwegen met bodemerosie
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NMCA Oost 2040 
Potentieel vervoersknelpunt

wegtrajecten bij Laag scenario 
wegtrajecten bij Hoog scenario 
cluster wegtrajecten
spoor bij Laag scenario (maximale beze�ingsgraad)
spoor bij Hoog scenario (maximale beze�ingsgraad)
bus, tram en metro, stallingcapaciteit en/of transfercapaciteit 
bij Laag scenario
spoorgoederen bij Laag scenario
spoorgoederen bij Hoog scenario
sluis bij Laag scenario 
sluis bij Hoog scenario
aantal bruggen op route die niet voldoen aan norm
vaarwegen met bodemerosie
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NMCA Zuid 2040

Potentieel vervoersknelpunt
wegtrajecten bij Laag scenario 
wegtrajecten bij Hoog scenario 
cluster wegtrajecten
spoor bij Laag scenario (maximale beze�ingsgraad)
spoor bij Hoog scenario (maximale beze�ingsgraad)
bus, tram en metro, stallingcapaciteit en/of transfercapaciteit
bij Laag scenario
spoorgoederen bij Laag scenario
spoorgoederen bij Hoog scenario
sluis bij Laag scenario 
sluis bij Hoog scenario
aantal bruggen op route die niet voldoen aan norm
vaarwegen met bodemerosie
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NMCA Zuidwest 2040
Potentieel vervoersknelpunt

wegtrajecten bij Laag scenario 
wegtrajecten bij Hoog scenario 
cluster wegtrajecten
spoor bij Laag scenario (maximale beze�ingsgraad)
spoor bij Hoog scenario (maximale beze�ingsgraad)
bus, tram en metro, stallingcapaciteit en/of transfercapaciteit 
bij Laag scenario
spoorgoederen bij Laag scenario
spoorgoederen bij Hoog scenario
sluis bij Laag scenario 
sluis bij Hoog scenario
aantal bruggen op route die niet voldoen aan norm
vaarwegen met bodemerosie



NMCA opgaven goederenvervoer 2040
weg, vaarweg en spoor in Laag en/of Hoog scenario 
weg en vaarweg in Laag en/of Hoog scenario

Potentieel vervoerknelpunt

Figuur 29 Vervoerknelpunten goederenvervoer 2040


