
De economische schade door vertragingen in het vracht-
verkeer is het afgelopen jaar met 30 procent gestegen. 
De totale schade van files op de snelwegen voor bedrijven 
bedroeg in 2015 857 miljoen tot 1.114 miljard euro. In 2014 
was dat nog 655 tot 852 miljoen euro. 

Dit blijkt uit berekeningen die TNO maakte voor ondernemers-
verenigingen EVO, Fenedex en Transport en Logistiek 
Nederland. De organisaties noemen de cijfers alarmerend en 
vragen het kabinet om extra investeringen in fysieke én digitale 
infrastructuur. Daarnaast moet het kabinet doorpakken in de 
besluitvorming over projecten in het rijksinvesteringsprogramma.

Economische schade neemt toe

In de Economische Wegwijzer 2016 presenteren TLN, EVO en 
Fenedex de top - 20 trajecten van duurste files voor bedrijven in 
Nederland. Het betreffen de cijfers van het onderzoeksjaar 2015. 
Files veroorzaken namelijk niet alleen ergernis, maar ook grote 
financiële schade voor de hele logistieke keten.  
Door vertragingen liggen producten bijvoorbeeld te laat in de 
winkel of komen producten te laat in andere fabrieken aan, wat 
het productieproces flink vertraagt. 

Naast directe vertragingsschade leiden files ook tot andere kosten. 
Zo moeten bedrijven omrijden om een file te vermijden. Ook kan 
de inzet van extra voertuigen noodzakelijk zijn om goederen toch 
op tijd af te leveren. 

Verder vereist het inspelen op files aanpassingen in de rit- en 
routeplanning en dus extra inspanning van planningsafdelingen. 
Tenslotte leiden vertragingen op de weg ook tot vertragingen in 
het productieproces van bedrijven.

Zorgwekkend

EVO, Fenedex en TLN maken zich zorgen over de sterke stijging 
van de schade door files. Volgens cijfers van het Kennisinstituut 
voor Mobiliteitsbeleid (KiM) zal het reistijdverlies onder invloed 
van een aantrekkende economie en een lagere brandstofprijzen 
tot 2021 met 38% stijgen ten opzichte van het niveau in 2015. 

EVO en TLN vinden daarom dat de volgende knelpunten 
met prioriteit moeten worden aangepakt:

•  A1 Diemen - Hoevelaken (inclusief A1 ’t Gooi)

•  A1 Apeldoorn - Twente

•  A2 Den Bosch – Deil

•  A4 Burgerveen – Prins Clausplein

•  A10 Noord (inclusief koppeling A8 - A9)

•  A12 Gouwe - Oudenrijn

•  Ring Utrecht A12, A27, randweg Noord

•  A13/A16 Rotterdam

•  A15 Papendrecht - Gorinchem

•  A15/A12 Ressen - Zevenaar (via 15)

•  Blankenburgtunnel: verbinding A15 - A20

•  A20 Terbregseplein - Gouwe

•  A27 Houten - Hooipolder

•  Knooppunt Hoevelaken A28/A1

•  Corridor A58 Bergen op Zoom - Eindhoven

•  A27 Houten - Hooipolder

•  Knooppunt Hoevelaken A28/A1

•  Corridor A58 Bergen op Zoom - Eindhoven

Economische Wegwijzer

Alarmerende stijging fileschade
EVO, Fenedex en TLN: investeer in meer én slimmere infrastructuur
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Bovengrens

Ondergrens

De economische schade stijgt de laatste 2 jaar weer sterk. 
Na het laagste punt in 2013 is Nederland weer hard op de weg 
terug naar het niveau van 2010. 
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Top 20 trajecten 
van duurste files

2016

Traject  2014  2015   lengte traject  
  (mln euro)  (mln euro)  (km) 

1  A15 knp Ridderkerk - knp Gorinchem  * 8.8  11.4  p  22.3

2  A13 knp Ypenburg - knp Kleinpolderplein    6.9  11.2  p  14

3  A27 knp Everdingen - knp Gorinchem    6.1  9.6  p  21.3

4  A4 knp Burgerveen - knp Prins Clausplein  * 4.3  9.6  p  24

5  A27 knp Gorinchem - knp Hooipolder    6.5  9.3  p  21.3

6  A20 knp Kleinpolderplein - knp Terbregseplein    7.0  8.6  p  8.8

7  A1 knp Diemen - knp Muiderberg    6.4  8.6  p  9.3

8  A12 knp Gouwe - knp Oudenrijn  * 7.9  8.5  p  33.8

9  A67 knp Leenderheide - knp Zaarderheike    1.9  8.4  p  48

10  A20 knp Terbregseplein - knp Gouwe    6.4  7.6  p  12.6

11  A1 knp Eemnes - knp Hoevelaken    6.4  7.6  p  16.7

12  A58 knp Galder - knp de Baars  * 4.2  6.5  p  28.4

13  A2 knp Holendrecht - knp Oudenrijn    3.0  6.4  p  32.5

14  A16 knp Ridderkerk - knp Klaverpolder  * 4.9  6.1  p  16.8

15  A2 knp Deil - knp Empel    3.8  6.0  p  20.5

16  A2 knp Everdingen - knp Deil    3.1  5.6  p  18.3

17  A12 knp Maanderbroek - knp Grijsoord    2.6  5.1  p  14.5

18  A27 knp Eemnes - knp Rijnsweerd  * 3.4  4.8  p  17

19  A1 knp Beekbergen - knp Azelo    2.7  4.8  p  47.6

20  A12 knp Waterberg - knp Oud-Dijk    2.5  4.1  p  21.6

* Traject is nieuw of definitie is aangepast t.o.v. vorige jaar

De grootste economische schade 
in 2015 vond plaats op de A15 
tussen Ridderkerk en Gorinchem: 
11,4 miljoen euro. De sterkste 
stijging van de schade deed 
zich voor op de A67 tussen 
Leenderheide en Zaarderheike. 

Ook op de A4 tussen knooppunt 
Burgerveen en knooppunt 
Prins Clausplein en de A2 tussen 
Holendrecht en Oudenrijn steeg 
de schade sterk. De directe ver-
tragingsschade door vertragingen 
voor het vrachtverkeer op de 
top 20 trajecten is 150 miljoen 
euro.

We kunnen dus concluderen 
dat op alle top 20 trajecten 
de economische schade ten 
opzichte van vorig jaar is 
gestegen.

Top 20 van trajecten met de meeste economische schade voor het vrachtverkeer 
(totaal van beide richtingen).


