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1. INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

In het kader van het project ‘Naarden buiten de vesting’ werkt de gemeente Gooise Meren met andere partijen 

onder andere aan een nieuwe vaarverbinding tussen de Naardertrekvaart en het Gooimeer, een 

passantenhaventje tussen het bedrijventerrein Gooimeer Zuid en de vesting van Naarden en verbetering van 

de Naardertrekvaart tussen de nieuwe aftakking naar het Gooimeer en de vesting. Hierdoor zal de 

recreatievaart toenemen waardoor bruggen vaker gesloten moeten worden voor het wegverkeer. Dit heeft 

consequenties voor de afwikkeling van het wegverkeer. 

1.2 Vraag 

De gemeente Gooise Meren wil helder in beeld brengen wat de consequenties zijn voor het wegverkeer zodat 

een oordeel kan worden gegeven of de consequenties voor het wegverkeer acceptabel zijn of niet. Om het 

effect van de brugsluitingen te bepalen wil de gemeente gebruik maken van een zogenaamd microscopisch 

dynamisch verkeerssimulatiemodel. Een dergelijk verkeerssimulatiemodel kan nauwkeurig en realistisch van 

seconde tot seconde laten zien wat er op de weg gebeurt gedurende een bepaalde periode van de dag waarin 

de brugsluitingen plaatsvinden. 

1.3 Doel  

Het doel van het project is om een dynamisch verkeerssimulatiemodel op te stellen en daarmee analyses uit te 

voeren die helder antwoord geven op de kernvraag: ‘Wat is het effect van de brugsluitingen op het wegverkeer 

in de toekomstige situatie?’. 

1.4 Werkwijze 

In het voortraject zijn reeds uitgebreide verkeerstellingen uitgevoerd op de relevante wegvakken en 

kruispunten rond de bruglocaties. Daarnaast is een prognose opgesteld van het aantal recreatieve 

vaarbewegingen per brug. Ook is in beeld gebracht wat de benodigde tijd is om de verschillende bruggen te 

openen en te sluiten, zodat bekend is wanneer en hoe lang bruggen niet toegankelijk zijn voor het wegverkeer. 

Deze gegevens vormen de bouwstenen voor de wegverkeerssimulaties. 

 

De volgende werkwijze is voor de verkeerssimulaties gevolgd en beschreven in deze rapportage: 

• Stap 1: Vervaardigen verkeersmodellen voor het wegennet rond de bruglocaties (hoofdstuk 2) 

• Stap 2: Vervaardigen simulatiemodellen voor verschillende perioden in de toekomst (hoofdstuk 2) 

• Stap 3: Uitvoeren wegverkeersimulaties en gevoeligheidsanalyse (hoofdstuk 3) 

• Stap 4: Analyse resultaten wegverkeerssimulaties (hoofdstuk 3) 

 

In hoofdstuk 4 van deze rapportage zijn de conclusies en aanbevelingen opgenomen.  



Wegverkeerssimulaties toekomstige brugsluitingen Naardertrekvaart 

Pagina 5 van 37 

2. BOUW DYNAMISCH VERKEERSSIMULATIEMODEL 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden in paragraaf 2.2 eerst de uitgangspunten toegelicht aan de hand van vier vragen: 

Waar? Wanneer? Hoeveel? en Hoe? Vervolgens wordt in paragraaf 2.3 het dynamisch verkeersmodel zelf 

gedetailleerd toegelicht. 

2.2 Uitgangspunten 

2.2.1 Waar? 

Plangebied: omgeving vijf bruggen 

 

De volgende vijf bruggen zullen in de toekomst vaker worden gesloten vanwege de intensivering van het 

recreatieve vaarverkeer op de Naardertrekvaart: 

• Keetpoortsluis in Muiden; 

• Naarderpoortbrug in Muiden; 

• Hakkelaarsbrug in Muiderberg; 

• Prinses Irenebrug in Naarden: 

• Groene brug in Naarden. 

De ruime omgeving van deze bruggen wordt in een simulatiemodel opgenomen. De omgeving wordt 

gemodelleerd voor zover er effecten op het autoverkeer (wachtrijen) te verwachten zijn. 

 

Vier afzonderlijk modellen 

 

Van elke bruglocatie wordt een afzonderlijk simulatiemodel gemaakt. Dit maakt de verkeersmodelbouw 

eenvoudiger. Daarmee wordt er impliciet vanuit gegaan dat er geen keerbewegingen en omrijbewegingen 

ontstaan als een brug gesloten is om via een andere brug te rijden. De routekeuze van voertuigen richting een 

brug staat dus vast. Als door een brugsluiting voertuigen in een wachtrij terecht komen blijven zij daarin staan 

zonder dat dat zij keren of een andere route kiezen. In de praktijk zal dit wel gebeuren waardoor wachtrijen 

iets minder lang zullen zijn. 

 

We gaan er vanuit dat de verkeersstromen rond de Keetpoortsluis en Naarderpoortbrug in Muiden elkaar niet 

beïnvloeden omdat de tijdsspanne tussen de sluitingstijden van beide bruggen ruim genoeg wordt. De 

bedieningstijden van de beide bruggen zullen hier zonodig op worden aangepast. 

De Prinses Irenebrug en Groene brug in Naarden worden wel in één model opgenomen aangezien deze zeer 

dicht bij elkaar liggen en de bedieningstijden samenvallen. Hierdoor zullen de verkeersstromen elkaar zeker 

gaan beïnvloeden. Beide bruggen gaan tegelijkertijd dicht en fungeren dus als één brug. Het na elkaar sluiten 

van de beide bruggen zou tot veel meer overlast leiden. 

 

In totaal worden dus 4 verkeersmodellen opgesteld: 

• omgeving Keetpoortsluis Muiden; 

• omgeving Naarderpoortbrug Muiden; 

• omgeving Hakkelaarsbrug Muiderberg; 

• omgeving Prinses Irenebrug en Groene brug Naarden. 
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2.2.2 Wanneer? 

Te onderzoeken perioden 

 

Op grond van de drukke perioden voor het vaarverkeer enerzijds en de drukke perioden van het wegverkeer 

anderzijds is het volgende overzicht met 18 te onderzoeken perioden opgesteld. Hoe hiertoe gekomen is wordt 

hierna afzonderlijk voor het vaarverkeer en het wegverkeer toegelicht. 

 

locaties perioden 
hoogseizoen vaarverkeer 

(juli en augustus 2030) 
voor- en naseizoen 

vaarverkeer 
(o.a. juni 2030) 

werkdag weekenddag werkdag 
2-uurs ochtend- 

piekperiode 
vaarverkeer 

2-uurs avond-
spitsperiode 
wegverkeer 

2-uurs ochtend-
piekperiode 
vaarverkeer 

2-uurs middag-
piekperiode 
vaarverkeer 

2-uurs avond-
spitsperiode 
wegverkeer 

1. Keetpoortsluis 

Muiden 

11.00 - 13.00 

(3 x / uur) 

13.15 - 15.15 

(2 x / uur) 

11.00 - 13.00 

(3 x / uur) 

15.00 - 17.00 

(2 x / uur) 

 

2. Naarderpoortbrug 

Muiden 

11.00 - 13.00 

(3 x / uur) 

15.30 - 17.30 

(2 x / uur) 

11.00 - 13.00 

(3 x / uur) 

15.00 - 17.00 

(2 x / uur) 

 

3. Hakkelaarsbrug 

Muiderberg 

11.30 - 13.30 

(4 x / uur) 

15.45 - 17.45 

(2 x / uur) 

11.30 - 13.30 

(4 x / uur) 

15.00 - 17.00 

(2 x / uur) 

16.00 – 18.00 

(1 x / 2 uur) 

4. Prinses Irenebrug en 

Groene brug Naarden 

11.30 - 13.30 

(2 x / uur) 

15.30 - 17.30 

(1 x / uur) 

11.30 - 13.30 

(1 x / uur) 

15.00 - 17.00 

(1 x / uur) 

16.00 – 18.00 

(1 x / 2 uur) 

Tabel: Overzicht te onderzoeken simulatieperioden en bijbehorend aantal brugsluitingen  
 

Drukke perioden vaarverkeer en bijbehorende brugbediening 

 

In de rapportage ‘Te verwachten bedieningstijden kunstwerken Naardertrekvaart’ (Waterrecreatie Advies B.V. 

in opdracht van de gemeente Gooise Meren, 1 juli 2018) is een prognose gemaakt van het toekomstige aantal 

passages per brug/sluis voor verschillende perioden van het jaar en de dag. 

 

De gemeente Gooise Meren heeft deze prognoses vertaald naar een concreet bedieningsregime (tijdsduur en 

frequentie dat de bruggen voor het wegverkeer gesloten zijn). In bijlage 1 is dit overzicht weergegeven. Het 

overzicht geeft een beeld van het voorlopig aangenomen bedieningsregime in het hoogseizoen (juli en 

augustus) en voor- en naseizoen (o.a. juni) in 2030. 

 

In de tabel Overzicht te onderzoeken simulatieperioden zijn 3 momenten weergegeven die druk zijn vanuit het 

vaarverkeer: 

• 2-uurs werkdagochtendpiekperiode in het hoogseizoen 

• 2-uurs weekenddagochtendpiekperiode in het hoogseizoen 

• 2-uurs weekenddagmiddagpiekperiode in het hoogseizoen 
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Drukke perioden wegverkeer 

 

Om een goed beeld te krijgen van de huidige hoeveelheden wegverkeer over de bruggen en de aansluitende 

wegvakken zijn gedurende het hoogseizoen van het vaarverkeer in augustus 2018 wegverkeerstellingen 

uitgevoerd. De opzet en resultaten van het verkeerstellingen zijn weergegeven in het rapport ‘Naarden buiten 

de vesting; voertuigtellingen bij bruggen en sluizen’ (Mobycon in opdracht van de gemeente Gooise Meren, 23-

10-2018). 

 

De gemeente Gooise Meren heeft eerder in de maand juni verkeerstellingen uitgevoerd en daaruit blijkt dat 

voor de locatie Hakkelaarsbrug in Muiderberg en de locatie Prinses Irenebrug / Groene brug in Naarden de 

hoeveelheid autoverkeer in de avondspitsperiode in juni hoger ligt dan in augustus. Voor de andere twee 

locaties in Muiden is de hoeveelheid autoverkeer in augustus juist hoger dan in juni. 

 

In de tabel Overzicht te onderzoeken simulatieperioden zijn twee momenten aangegeven die druk zijn vanuit 

het wegverkeer: 

• 2-uurs werkdagavondspitsperiode in het hoogseizoen 

• 2-uurs werkdagavondspitsperiode in het voor- en naseizoen 

Gedurende de werkdagochtendspitsperiode worden de bruggen nog niet bediend (pas vanaf 11.00 uur), dus 

die periode is niet relevant voor het onderzoek. 

2.2.3 Hoeveel? 

Groei autoverkeer 

 

In de simulatiemodellen moet de toekomstige hoeveelheid autoverkeer (2030) worden opgenomen. Bovenop 

de huidige getelde hoeveelheden komt dus nog de groei van het autoverkeer tussen 2018 en 2030. 

 

Voor de groei van het autoverkeer tussen 2018 en 2030 baseren we ons op landelijke publicaties. In bijlage 2 is 

een overzicht opgenomen van onderzoek van landelijke onderzoekinstituten van de Rijksoverheid naar de 

verkeersgroei en zij komen ieder tot ongeveer dezelfde groeipercentages. Voor de periode van 2018 tot en met 

2030 kan worden uitgegaan van een gemiddelde groei van 1,55% per jaar. Dit komt neer op een groei van 

20,3% over de periode 2018-2030. In dit percentage wordt rekening gehouden met het hoge economische 

groeiscenario van het Centraal planbureau en het Planbureau voor de leefomgeving. Dit percentage 

vertegenwoordigt alle ontwikkelingen tezamen (onder andere woningbouw, bedrijvenbouw, bevolkingsgroei, 

economische groei, autobezit, autogebruik etc). 

 

In de directe omgeving van grote ruimtelijke ontwikkelingen kan de verkeersgroei hoger zijn. Bijvoorbeeld 

direct naast een nieuw woongebied, bedrijventerrein of een nieuwe aansluiting van een snelweg. In het geval 

van de bruglocaties is dit niet het geval. Het nieuwe woongebied De Krijgsman ligt aan de andere zijde van 

Muiden en de twee bruggen liggen er redelijk ver vandaan. Er zal derhalve geen extra effect zijn op de 

toekomstprognoses waarin al rekening wordt gehouden met 1,55% groei per jaar. In de deze groei zit namelijk 

het algemene landelijke effect van nieuwe woningbouw en werkgelegenheid al verwerkt.  
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Voor- en naseizoen 

 

Voor de locatie Hakkelaarsbrug en de locatie Prinses Irenebrug / Groene brug is de 2-uurs 

werkdagavondspitsperiode in voor- en naseizoen (juni) relevant omdat het dan qua wegverkeer drukker is dan 

in het hoogsezoen van het vaarverkeer (juli/augustus). Voor de locaties Keetpoortsluis en Naarderpoortbrug is 

dit niet het geval. 

 

Er zijn geen gedetailleerde wegverkeerstellingen voor de bruglocaties in het voor- en naseizoen (juni) 

beschikbaar. Daarom is op basis van gedetailleerde informatie van 4 permanente telpunten op enkele 

provinciale wegen in de omgeving een nauwkeurig beeld bepaald van het verschil tussen de drukste 2-uurs 

werkdagavondspitsperiode voor het wegverkeer in augustus en juni. Het blijkt dat deze in juni gemiddeld 22% 

drukker is dan in augustus. De werkdagavondspitsintensiteiten in het voor- en naseizoen (juni) zijn daarom 

bepaald door de wegverkeerstellingen in het hoogseizoen (augustus) op te hogen met 22%. Daarnaast is ook 

de hiervoor beschreven jaarlijkse groei toegepast. 

2.2.4 Hoe? 

Indicatoren 
 

Om de effecten van de brugsluitingen te bepalen gebruiken we verschillende indicatoren. Deze indicatoren 

kunnen we meten in de simulatiemodellen. 

 

De volgende indicatoren worden per bruglocatie gebuikt om de effecten te meten: 

• maximale wachtrijlengte bij een brugsluiting op elk van de omliggende wegen 

• gemiddelde verliestijd per voertuig ten gevolge van een brugsluiting 

• gemiddelde tijdsduur tot volledig oplossen van alle wachtrijen nadat een brug weer beschikbaar is voor 

wegverkeer 

• gemiddelde tijdsduur van de blokkade van enkele specifieke vaste locaties in de omgeving van de brug 

(bijvoorbeeld zijwegen, bushaltes) gedurende een brugsluiting 

 

De afzonderlijke indicatoren worden hierna uitgebreider toegelicht. 

 

Maximale wachtrijlengte bij een brugsluiting op elk van de omliggende wegen 
 

Bij elke brugsluiting wordt de lengte (in meters) gemeten van de wachtrijen voor de brug. Voor elke rijrichting 

voor de brug afzonderlijk, maar ook voor de verschillende daarop aansluitende takken na een splitsing of 

kruispunt. Op de Meerstraat voor de Prinses Irenebrug wordt bijvoorbeeld niet alleen de wachtrijlengte op de 

Meerstraat zelf bepaald, maar ook de wachtrijen op de Van Limburg Stirumlaan en de Vaartweg. 

 

Bij elke brugsluiting wordt de maximale wachtrijlengte per tak bepaald. Er zitten meerdere brugsluitingen in 

elke simulatieperiode van twee uur (bijvoorbeeld 4). Bovendien worden 10 simulatieruns voor elke 

simulatieperiode uitgevoerd met een iets verschillend aankomstpatroon van het wegverkeer. In totaal worden 

dus bijvoorbeeld 40 brugsluitingen gesimuleerd. Van alle maximale wachtrijlengten op een specifieke weg 

wordt het gemiddelde bepaald als representatief beeld van de maximale wachtrijlengte. Per personenauto 

wordt in het simulatiemodel gerekend met een gemiddelde wachtrijlengte van 6,0 m per auto. 
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Gemiddelde verliestijd per voertuig ten gevolge van een brugsluiting 
 

Bij elke brugsluiting zullen voertuigen moeten afremmen, stoppen, wachten en langzaam wegrijden. Daardoor 

doen ze langer over een bepaalde route dan normaal (zonder brugsluiting). Het verschil in tijd noemen we 

verliestijd. 

 

De rijtijd van voertuigen wordt gemeten vanaf een punt ver voor de brug (rand van het model) tot een punt op 

20 meter na de brug. De rand van het model is zo gekozen dat wachtrijen nooit tot zover reiken. Het punt na de 

brug gaat er vanuit dat er direct na de brug geen vertraging meer optreedt ten gevolge van de brugsluiting. Op 

twee locaties is het punt na de brug verder weg gelegd: 

• Hakkelaarsbrug: Het punt na de brug is verschoven tot na de verkeerslichten aangezien de verkeerslichten 

na de brugsluiting moete zullen hebben om het verkeer zonder vertraging te verwerken. 

• Prinses Irenebrug / Groenebrug: Het punt na de brug is verschoven tot na de volgende brug om de totale 

verliestijd voor deze combinatie van bruggen in beeld te brengen. Bijvoorbeeld komende vanuit de kern 

Naarden over de Groene brug ligt het tweede meetpunt pas voorbij de Irenebrug en voorbij het kruispunt 

Meerstraat-Amsterdamsestraatweg. 

 

Gedurende de simulaties van twee uur wordt de rijtijd van alle voertuigen over deze trajecten gemeten. De 

rijtijden van de voertuigen die de brug passeren, zolang niet alle wachtrijen ten gevolge van een brugsluiting 

volledig zijn opgelost, worden geselecteerd. Hiervan wordt de free-flow rijtijd afgetrokken. De free-flow rijtijd 

is de rijtijd zonder enige vertraging ten gevolge van een brugsluiting en zonder vertraging door het verlenen 

van voorrang op kruispunten op het traject. Op deze manier wordt de totale verliestijd van het aantal 

voertuigen dat vertraging ondervindt bepaald. De totale verliestijd en het aantal voertuigen wordt voor alle 

brugsluitingen per simulatie van twee uur en over alle 10 de simulatieruns bepaald. Zo ontstaat een 

betrouwbaar beeld van de gemiddelde verliestijd per voertuig voor een brugsluiting. 

 

Gemiddelde tijdsduur tot volledig oplossen van alle wachtrijen nadat de brug beschikbaar is voor 
wegverkeer 
 

Na een brugsluiting zal het nog enige tijd duren voordat de prop met wegverkeer is opgelost en het 

verkeersbeeld weer normaal is. We hanteren hiervoor de tijdsduur tussen het moment dat de brug weer 

toegankelijk is voor het wegverkeer totdat alle wachtrijen op alle aansluitende takken zijn verdwenen. 

 

Per brugsluiting volgt hier een bepaalde tijdsduur uit. Deze tijdsduur wordt bepaald voor alle brugsluitingen in 

de simulatie van twee uur en voor alle 10 de simulatieruns. De gemiddelde tijdsduur geeft een betrouwbaar 

beeld van de tijdsduur tot het volledig oplossen van alle wachtrijen na een brugsluiting. 

 

Gemiddelde tijdsduur van de blokkade van enkele specifieke vaste locaties in de omgeving gedurende een 
brugsluiting 
 

Rond enkele bruglocaties liggen voorzieningen die bij voorkeur niet te lang geblokkeerd moeten worden door 

een stilstaande wachtrij. Daarbij gaat het niet om kruispunten. Hierop kan eventueel wegmarkering in de vorm 

van kruizen worden aangebracht zodat een andere verkeersstroom vrije doorgang houdt. De specifieke 

voorzieningen waar het om gaat zijn: 

• Parkeerterrein restaurant Fort H (inrit westzijde Herengracht voor de Keetpoortsluis in Muiden) 

• Parkeerterrein Ravelijnsplein (inrit westzijde Zuidpolderweg voor de Naarderpoortbrug in Muiden) 

• Bushalte Googweg (halte westzijde Googweg voor de Hakkelaarsbrug in Muiderberg) 
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• Bushalte Hakkelaarsbrug (halte zuidzijde Zuidpolderweg voor de Hakkelaarsbrug in Muiderberg) 

• Bushalte Staalstraat (halte zuidzijde Amsterdamsestraatweg voor de Groene brug in Naarden) 

• Tankstation Shell (inrit oostzijde Meerstraat voor de Prinses Irenebrug in Naarden) 

 

Gedurende elke brugsluiting wordt de tijd gemeten over de periode dat de wachtrij voor de betreffende brug 

voorbij de betreffende locatie komt. Gedurende die tijd is die voorziening geblokkeerd voor verkeer dat vanuit 

die wachtrij de voorziening wil bereiken. Zodra de voertuigsnelheid boven de 10 km/uur komt gaan we ervan 

uit dat de wachtrij aan het rijden is en de blokkade is opgelost. 

 

De gemiddelde tijd over alle brugsluitingen in de simulatie van twee uur en over de 10 simulatieruns geeft een 

betrouwbaar beeld van de tijd dat de voorziening niet bereikbaar is gedurende een brugsluiting. 

2.3 Toelichting dynamisch verkeersmodel 

2.3.1 Algemene toelichting microscopisch dynamisch verkeerssimulatiemodel 

Wat is een microscopisch dynamisch verkeerssimulatiemodel? Aan de hand van de vijf woorden in de 

benaming wordt dit toegelicht: 

• Microscopisch: In het model worden de kleinste individuele onderdelen van het verkeerssysteem in beeld 

gebracht. Dit zijn de individuele voertuigen, fietsers en voetgangers. 

• Dynamisch: De bewegende en op elkaar en de omgeving reagerende voertuigen, fietsers en voetgangers 

worden weergegeven. Acties als optrekken, afremmen, afstand houden en informeel voorrangsgedrag zijn 

daar onderdeel van. Voertuigen reageren op voorrangsregelingen en verkeerslichten. Bovendien is er 

verschil tussen verkeersdeelnemers. De een neemt iets meer risico dan de ander. 

• Verkeer: Verkeersdeelnemers worden weergegeven in het model. Vaarverkeer wordt niet als individuele 

vaartuigen weergegeven. De brugsluitingen voor het wegverkeer worden in de simulatie ingebouwd als 

verkeerslichten die op vaste tijdstippen op rood gaan. Er wordt dus uitgegaan van een ‘vast’ 

brugbedieningsregime en niet van een brugbediening ‘op aanvraag’. 

• Simulatie: Het verkeer wordt gedurende een bepaalde tijdsperiode weergegeven. Er is gekozen voor 

verschillende (piek)perioden van elk 2 uur om de rekentijd met het model te beperken. Er worden dus geen 

gehele dagen gesimuleerd. 

• Model: Een model is een benadering van de werkelijkheid (qua weginfrastructuur en gedrag). Het komt 

nooit geheel overeen met de werkelijkheid, maar geeft wel een reëel beeld. 

 

In bijlage 3 is een meer technische beschrijving opgenomen. 

2.3.2 Vervaardigen 4 verkeersmodellen voor het wegennet 

De 4 verschillende verkeersmodellen voor de bruglocaties zijn in een aantal stappen opgesteld die hierna kort 

worden toegelicht: 

 Wegennet rond bruggen modelleren 

 Huidige verkeersstromen toevoegen aan het model 

 Meetpunten voor indicatoren toevoegen 
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1. Wegennet rond bruggen modelleren 

 

Het wegennet rond de bruglocaties is gemodelleerd op basis van BGT-kaarten (Basisregisratie Grootschalige 

Topografie). Dit zijn nauwkeurige kaarten waar onder andere de randen van wegen en fietspaden op zijn 

aangegeven. Deze kunnen dus exact overgenomen in het model. 

 

De kenmerken van wegen en fietspaden worden in het model vastgelegd. Het gaat hierbij om onder andere 

één- of tweerichtingsverkeer, voorsorteervakken, voorrangsregelingen, wettelijke maximum snelheid, etcetera. 

 

Bij de Hakkelaarsbrug zijn de verkeerslichten op de kruispunten aan weerszijden van de brug in het model 

opgenomen. De beide verkeerslichten zijn aan elkaar en aan de bruglichten gekoppeld door middel van één 

regeling. Na de brugsluiting is er een specifieke regeling om het verkeer zo efficiënt mogelijk weer weg te 

werken (nabrugprogramma). Beide regelingen zijn in het model opgenomen. Op basis van de camerabeelden 

uit het verkeersonderzoek (waarbij de brug zelf ook in beeld is) is afgeleid dat het nabrugprogramma in de 

maand augustus (hoogseizoen) één verkeersregelcyclus van 90 seconden betreft. Voor het voor- en naseizoen 

is ervan uitgegaan dat een nabrugprogramma twee verkeersregelcycli van 90 seconden nodig is. Dit vanwege 

de grotere hoeveelheid autoverkeer die na een brugsluiting snel moet worden weggewerkt. Deze twee 

verkeersregelcycli zijn in het simulatiemodel voor de werkdagavondspitsperiode in het voor- en naseizoen 

ingebouwd. 

Voor fietsers en de bus zijn in deze regeling vaste fasen in de regelcyclus opgenomen voor fiets en bus zodat 

een realistisch beeld ontstaat van de verkeersafwikkeling van het autoverkeer. In werkelijkheid zullen fietsers 

en bussen niet in elke cyclus passeren en zal het autoverkeer dus sneller aan de beurt komen. 

Alle bruggen zijn als verkeerslichten in het model opgenomen. De brugsluitingen voor het wegverkeer worden 

in de simulatie ingebouwd als verkeerslichten die op vaste tijdstippen op rood gaan (zie bijlage 1). Bij de  

Keetpoortsluis en Naarderpoortbrug in Muiden en de Groenebrug Naarden doet zich het feit voor dat fietsers 

en voetgangers als eerste over de brug gaan nadat de brug weer beschikbaar is voor het wegverkeer. Fietsers 

en voetgangers stellen zich bij de bruggen vóór het autoverkeer op en gaan als eerste over de smalle bruggen. 

Automobilisten moeten wachten tot fietsers en voetgangers gepasseerd zijn alvorens zij kunnen oprijden. Voor 

deze bruggen is in het model daarom 20 seconden extra rood-tijd voor het autoverkeer toegevoegd aan de 

tijden zoals weergegeven in bijlage 1. Hoewel fietsers en voetgangers hier dus niet zijn gemodelleerd wordt wel 

rekening gehouden met het effect van fietsers en voetgangers op de verkeersstroom. 

 

2. Huidige verkeersstromen toevoegen aan het model 

 

In de volgende stap zijn de huidige hoeveelheden autoverkeer en fietsverkeer in het model opgenomen. Dit is 

gedaan op basis van de resultaten van de verkeerstellingen in het rapport ‘Naarden buiten de vesting; 

voertuigtellingen bij bruggen en sluizen’ (Mobycon in opdracht van de gemeente Gooise Meren, 23-10-2018).  

 

Fietsers en voetgangers zijn alleen fysiek meegenomen in de simulatie voor zover deze invloed hebben op de 

autoverkeersafwikkeling rond de bruggen. Dit is het geval bij de Prinses Irenebrug aan de zuidzijde van de 

Amsterdamsestraatweg. Daar moeten auto’s voorrang verlenen aan langs de Amsterdamsestraatweg rijdende 

fietsers. Bij de Hakkelaarsbrug zijn de fietsers niet fysiek in het model opgenomen, maar is in de 

verkeersregeling wel een vast tijd opgenomen dat er groen is voor de fietsers. Bij de Keetpoortsluis, de 

Naarderpoortbrug en de Groenebug is gemodelleerd dat automobilisten langer moeten wachten tot fietsers en 

voetgangers gepasseerd zijn alvorens zij kunnen oprijden. 
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In de autoverkeersstroom in het model is onderscheid gemaakt naar personenauto’s en vrachtauto’s. De 

motoren zijn niet als afzonderlijke voertuigen in het model opgenomen maar als personenauto’s. Het aandeel 

vrachtauto’s is voor alle locaties gelijk en bedraagt 2%. 

 

De hoeveelheden autoverkeer worden aan de rand van het model erin gestuurd en op kruispunten wordt de 

verdeling van het verkeer toegepast zoals blijkt uit de kruispunttellingen. Het patroon waarmee het verkeer het 

model wordt ingestuurd is een stochastische verdeling (tijdsintervallen zijn Poisson-verdeeld). De aanname is 

dus dat het verkeer niet door verkeerslichten of bruggen in de directe omgeving in pelotons aankomt. Dit is 

met name in Muiden een belangrijk uitgangspunt. We gaan er dus vanuit dat de sluitingstijden in het 

bedieningsregime van de Groote Zeesluis en de andere twee bruggen ver genoeg uit elkaar liggen zodat er 

geen sprake is van een golf van auto’s vanuit de Groote Zeesluis juist op het moment dat de Keetpoortsluis of 

de Naarderpoortbrug voor het wegverkeer dicht gaat. 

 

Om er zeker van te zijn dat het verkeersmodel de juiste hoeveelheden verkeer bevat en dat de verdeling van 

het verkeer op kruispunten leidt tot de correcte hoeveelheden verkeer over de bruggen zelf is een controle 

uitgevoerd. In het model zijn telpunten op de bruggen ingebouwd. De resultaten zijn vergeleken met de 

straattellingen die in het verkeersonderzoek zijn uitgevoerd. Hierna is de vergelijking weergegeven. 

 

 Werkdag-
ochtendpiek 

Werkdag-
avondspits 

Weekenddag-
ochtendpiek 

Weekenddag-
middagpiek 

verkeersstroom telling model telling model telling model telling model 
Keetpoortsluis:         

  richting noord 41 -5% 50 -2% 62 0% 67 0% 

  richting zuid 45 2% 53 2% 65 2% 63 2% 

Naarderpoortbrug:         

  richting noord 127 0% 110 -2% 142 -1% 124 -1% 

  richting zuid 112 1% 169 -1% 103 -2% 157 1% 

Hakkelaarsbrug:         

  richting noord 222 0% 357 1% 285 -1% 255 2% 

  richting zuid 271 3% 238 2% 282 2% 293 1% 

Prinses Irenebrug:         

  richting noord 392 -2% 333 -3% 354 -2% 250 -2% 

  richting zuid 412 3% 576 -1% 338 -1% 334 -1% 

Groene brug:         

  richting noord 283 4% 324 0% 303 0% 267 0% 

  richting zuid 308 3% 430 1% 406 2% 272 4% 

Tabel: Vergelijking tellingen augustus 2018 en modelintensiteiten hoogseizoen 
 

De kleine verschillen worden veroorzaakt doordat in het model een langere periode dan 2 uur wordt 

gesimuleerd om ervoor te zorgen dat als de twee uur monitoringsperiode wordt gestart er al verkeer in het 

model zit. Vanwege de stochastische verdeling van het verkeer kan het zijn dat gedurende de exacte twee-uurs 

periode net iets meer of juist minder verkeer wordt geteld. Doordat 10-simulatieruns elk worden uitgevoerd 

met een andere stochastische verdeling zal het verschil elke keer iets anders zijn. De conclusie is dat de 

hoeveelheden verkeer in het model goed overeenkomen met de tellingen en dat het model een realistisch 

beeld van de werkelijkheid geeft. 
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3. Meetpunten voor indicatoren toevoegen 

 

Vervolgens zijn alle meetpunten in het model aangebracht om de indicatoren te kunnen meten. De indicatoren 

zijn getest en gecontroleerd of zij realistische waarden geven. Daar waar dit niet het geval was is de wijze van 

meten aangepast. 

2.3.3 Vervaardigen simulatiemodellen voor verschillende perioden in 2030 

Op basis van de juist werkende modellen voor het hoogseizoen 2018 zijn de modellen voor het hoogseizoen 

2030 gemaakt. Hiervoor zijn de hoeveelheden autoverkeer in het model verhoogd met 1,55% groei tussen 

2018 en 2030 (zie paragraaf 2.2.3). Over een periode van 12 jaar komt dit neer op 20,3% meer verkeer. Voor de 

werkdagavondspitsmodellen voor het voor- en naseizoen 2030 is nog eens 22% extra verkeer toegevoegd (zie 

paragraaf 2.2.3). 
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3. VERKEERSSIMULATIES 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de wegverkeerssimulaties beschreven. Per locatie wordt kort op de 

resultaten voor de afzonderlijke indicatoren ingegaan. De resultaten van de simulaties zijn cijfermatig 

uitgebreider weergegeven in bijlage 4. In bijlage 5 zijn de wachtrijen voor alle simulatieperioden op 

afzonderlijke kaartbeelden weergegeven. 

3.2 Resultaten simulaties 

3.2.1 Keetpoortsluis 

 hoogseizoen 

 werkdag weekenddag 

indicator 

ochtendpiek 

(3 x / uur) 

avondspits 

(2 x / uur) 

ochtendpiek 

(3 x / uur)  

middagpiek 

(2 x / uur)  

maximale wachtrij noord 

(meter) 

20 24 31 30 

maximale wachtrij zuid 

(meter) 

16 18 26 27 

gemiddelde verliestijd per voertuig 

(min:sec) 

02:57 03:04 03:22 03:15 

gemiddelde tijdsduur oplossen alle 

wachtrijen (min:sec) 

00:41 

(00:20+00:21) 

00:48 

(00:20+00:28) 

00:51 

(00:20+00:31) 

00:50 

(00:20+00:30) 

gemiddelde tijdsduur blokkade 

parkeerterrein Fort H (min:sec) 

00:00 00:00 00:15 00:13 

Tabel: Resultaten simulaties brugsluitingen Keetpoortsluis voor verschillende perioden in 2030 
 

Wachtrijen 

 

• De wachtrijen overschrijden de nabijgelegen kruispunten nauwelijks. Alleen in de weekendochtend- en 

middagpiekperiode reikt de wachtrij aan de noordzijde tot net over de aansluiting met de Kloosterstraat. 

Zie de afbeelding met de wachtrijen gedurende een brugsluiting op een weekenddag ochtendpiekperiode 

hoogseizoen 2030. 

 

Gemiddelde verliestijd per voertuig 

 

• De hoogste gemiddelde verliestijd per voertuig over alle perioden bedraagt 3 minuten en 22 seconden 

(weekenddagochtendpiekperiode hoogseizoen). 

 

Gemiddelde tijdsduur tot volledig oplossen alle wachtrijen 

 

• De tijd tot volledig oplossen van alle wachtrijen na de brugsluiting bedraagt maximaal 31 seconden 

(weekenddagochtendpiekperiode hoogseizoen). Hier moet de 20 seconden vanwege de voorstart van het 

langzaam verkeer nog bij worden opgeteld. De totale tijdsduur tot het volledig oplossen van alle wachtrijen 
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na de brugsluiting bedraagt dus maximaal 51 seconden Er ontstaat dus zeker geen situatie waarbij de 

wachtrijen van de vorige brugsluiting nog niet zijn opgelost voordat de volgende brugsluiting begint. 

 

Gemiddelde tijdsduur blokkade parkeerterrein restaurant Fort H 

 

• De grootste gemiddelde blokkadetijd van het parkeerterrein over alle perioden bedraagt 15 seconden per 

brugsluiting (weekenddagochtendpiekperiode hoogseizoen). 

 

Maatgevende periode (meeste verstoring per brugopening) 

 

• weekenddagochtendpiekperiode hoogseizoen 

 

 

 

Afbeelding: Maximale wachtrijen Keetpoortsluis weekenddag ochtendpiekperiode hoogseizoen 2030 
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3.2.2 Naarderpoortbrug 

 hoogseizoen 
 werkdag weekenddag 

indicator ochtendpiek 
(3 x / uur) 

avondspits 
(2 x / uur) 

ochtendpiek 
(3 x / uur) 

middagpiek 
(2 x / uur) 

maximale wachtrij noord 

(meter) 

46 66 43 65 

maximale wachtrij zuid 

(meter) 

55 53 62 55 

gemiddelde verliestijd per voertuig 

(min:sec) 

02:46 02:48 02:50 02:59 

gemiddelde tijdsduur oplossen alle 

wachtrijen (min:sec) 

01:14 

(00:20+00:54) 

01:22 

(00:20+01:02) 

01:14 

(00:20+00:54) 

01:19 

(00:20+00:59) 

gemiddelde tijdsduur blokkade 

parkeerterrein Ravelijnsplein (min:sec) 

00:00 00:15 00:00 00:15 

Tabel: Resultaten simulaties brugsluitingen Naarderpoortbrug voor verschillende perioden in 2030 
 

Wachtrijen 

 

• De wachtrijen overschrijden aan de zuidzijde het nabijgelegen kruispunt Zuidpolderweg – Nooitgedacht in 

de weekendmiddagpiekperiode. 

• Aan de noordzijde reiken de wachtrijen tijdens de werkdagavondspitsperiode en de 

weekendmiddagpiekperiode tot net over het kruispunt met de Naarderstraat. Zie de afbeelding met de 

wachtrijen gedurende een brugsluiting op een werkdag avondspitsperiode hoogseizoen 2030. 

 

Gemiddelde verliestijd per voertuig 

 

• De hoogste gemiddelde verliestijd per voertuig over alle perioden bedraagt 2 minuten en 59 seconden 

(weekenddagmiddagpiekperiode hoogseizoen). 

 

Gemiddelde tijdsduur tot volledig oplossen alle wachtrijen 

 

• De tijd tot volledig oplossen van alle wachtrijen na de brugsluiting bedraagt maximaal 1 minuut en 2 

seconden (weekendmiddagpiekperiode hoogseizoen). Hier moet de 20 seconden vanwege de voorstart van 

het langzaam verkeer nog bij worden opgeteld. De totale tijdsduur tot het volledig oplossen van alle 

wachtrijen na de brugsluiting bedraagt dus maximaal 1 minuut en 22 seconden. Er ontstaat dus zeker geen 

situatie waarbij de wachtrijen van de vorige brugsluiting nog niet zijn opgelost voordat de volgende 

brugsluiting begint. 

• Ook is het voldoende dat de brugsluitingen van de Keetpoortsluis en de Naarderpoortbrug 10 minuten na 

elkaar starten. Na 1 minuut en 22 seconden tijd om alle wachtrijen op te laten lossen resteert dus nog 3 

minuut 38 seconden om bij de volgende brug te komen voordat deze sluit. 

 

Gemiddelde tijdsduur blokkade parkeerterrein Ravelijnsplein 

 

• De grootste gemiddelde blokkadetijd van het parkeerterrein over alle perioden bedraagt 15 seconden per 

brugsluiting (werkdagavondspitsperiode en weekenddagmiddagpiekperiode hoogseizoen). 
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Maatgevende periode (meeste verstoring per brugopening) 

 

• weekenddagmiddagpiekperiode hoogseizoen 

 

 

 

Afbeelding: Maximale wachtrijen Naarderpoortbrug weekenddag middagpiekperiode hoogseizoen 2030 
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3.2.3 Hakkelaarsbrug 

 hoogseizoen voor- en 
naseizoen 

 werkdag weekenddag werkdag 
indicator ochtendpiek 

(4 x / uur) 
avondspits 
(2 x / uur) 

ochtendpiek 
(4 x / uur) 

middagpiek 
(2 x / uur) 

avondspits 
(1 x / 2 uur) 

maximale wachtrij noord 

(meter) 

102 106 96 107 142 

maximale wachtrij zuid 

(meter) 

131 201 158 151 248 

gemiddelde verliestijd per 

voertuig (min:sec) 

03:22 03:34 03:15 03:24 03:12 

gemiddelde tijdsduur oplossen 

alle wachtrijen (min:sec) 

03:29 05:45 05:27 04:07 03:55 

gemiddelde tijdsduur blokkade 

bushalte Googweg (min:sec) 

01:22 01:37 01:18 01:42 02:35 

gemiddelde tijdsduur blokkade 

bushalte Zuidpolderweg (min:sec) 

00:24 01:55 01:09 01:30 02:00 

Tabel: Resultaten simulaties brugsluitingen Hakkelaarsbrug voor verschillende perioden in 2030 
 

Wachtrijen 

 

• De wachtrijen overschrijden de nabijgelegen kruispunten aangezien de verkeerslichten vlak bij de brug zijn 

gesitueerd. De verkeerslichten op het kruispunt aan de noordzijde staan gedurende de brugsluiting op rood 

en laten geen verkeer richting het bruglicht rijden. De verkeerslichten op het kruispunt aan de zuidzijde 

staan gedurende de brugsluiting op groen en laten wel verkeer richting het bruglicht rijden. Aan de 

noordzijde ontstaat dus geen wachtrij tussen verkeerslicht en brug en ontstaan alleen wachtrijen voor het 

verkeerslicht. Aan de zuidzijde ontstaat wel een wachtrij tussen verkeerslicht en brug en ontstaan tevens 

wachtrijen voor het verkeerslicht. De verkeerslichten hebben geen afzonderlijke voorsorteerstroken voor 

de verschillende rijrichtingen waardoor verkeer dat niet over de brug gaat ook in de wachtrij zal komen te 

staan. Zie de afbeelding met de wachtrijen gedurende een brugsluiting op een werkdag avondspitsperiode 

voor- en naseizoen 2030. 

• Ter indicatie zijn ook de maximale wachtrijen voor de verkeerslichtenregeling voor de 

werkdagavondspitsperiode in voor- en naseizoen van 2030 zonder brugsluitingen met het model bepaald. 

Deze zijn weergegeven in bijlage 6. Hieruit volgt een maximale wachtrij aan de noordzijde van 47 meter en 

aan de zuidzijde van 70 meter in de situatie zonder brugsluitingen. Dit is duidelijk minder dan de maximale 

wachtrij in de situatie met brugsluitingen (aan de noordzijde van 142 meter en aan de zuidzijde van 248 

meter). 

 

Gemiddelde verliestijd per voertuig 

 

• De hoogste gemiddelde verliestijd per voertuig over alle perioden bedraagt 5 minuten en 45 seconden 

(werkdagavondspitsperiode hoogseizoen).  
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Gemiddelde tijdsduur tot volledig oplossen alle wachtrijen 

 

• De tijd tot volledig oplossen van alle wachtrijen na de brugsluiting bedraagt maximaal 5 minuut en 45 

seconden (werkdagavondspitsperiode hoogseizoen). Deze tijd is langer dan in de drukkere 

werkdagavondspits in het voor- en naseizoen (3 minuut en 55 seconden). Dit komt door de speciale 

nabrugregeling in de verkeerslichten. In het hoogseizoen heeft deze regeling 1 cyclus van 90 seconden en in 

het voor- en naseizoen 2 cycli van 90 seconden. Ondanks de grotere hoeveelheid wegverkeer in het voor- 

en nasezoen zorgt de langere nabrugregeling ervoor dat de situatie sneller weer is genormaliseerd. 

• Er ontstaat geen situatie waarbij de wachtrijen van de vorige brugsluiting nog niet zijn opgelost voordat de 

volgende brugsluiting begint. In de weekenddagochtendpiekperiode in het hoogseizoen is de tijd tot 

volledig oplossen van alle wachtrijen na de brugsluiting 5 minuut en 27 seconden. Bij brugsluitingen van elk 

6 minuten zijn de wachtrijen 11 minuten en 27 seconden na start van de voorgaande brugsluiting opgelost. 

Dat is bij 4 brugsluitingen per uur 3 minuut 33 voordat de volgende brugsluiting start. 

 

Gemiddelde tijdsduur blokkade bushalte Googweg 

 

• De grootste gemiddelde blokkadetijd van de halte Googweg over alle perioden bedraagt 2 minuut en 35 

seconden per brugsluiting (werkdagavondspits voor- en naseizoen). Het is wellicht mogelijk om in de 

praktijk het exacte moment van de brugsluiting iets te verschuiven afhankelijk van de daadwerkelijke 

nadering van een bus. Zo kan de bus nog net wel doorrijden in plaats van lang voor de brug te moeten 

wachten. 

 

Gemiddelde tijdsduur blokkade bushalte Hakkelaarsbrug 

 

• De grootste gemiddelde blokkadetijd van de halte Hakkelaarsbrug over alle perioden bedraagt 2 minuten 

per brugsluiting (werkdagavondspits voor- en naseizoen). Het is wellicht mogelijk om in de praktijk het 

exacte moment van de brugsluiting iets te verschuiven afhankelijk van de daadwerkelijke nadering van een 

bus. 

 

Maatgevende periode (meeste verstoring per brugopening) 

 

• werkdagavondspitsperiode voor- en naseizoen 
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Afbeelding: Maximale wachtrijen Hakkelaarsbrug werkdag avondspitsperiode voor- en naseizoen 2030 
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3.2.4 Prinses Irenebrug en Groenebrug 

 hoogseizoen voor- en 
naseizoen 

 werkdag weekenddag werkdag 
indicator ochtendpiek 

(2 x / uur) 
avondspits 
(1 x / uur) 

ochtendpiek 
(1 x / uur) 

middagpiek 
(1 x / uur) 

avondspits 
(1 x / 2 uur) 

maximale wachtrij noord-west-

zijde Irenebrug (meter) 

353 445 377 333 525 

maximale wachtrij zuid-west-zijde 

Irenebrug (meter) 

255 212 186 146 314 

maximale wachtrij zuid-oost-zijde 

Groenebrug uit Naarden (meter) 

245 202 184 163 239 

gemiddelde verliestijd per 

voertuig (min:sec) 

03:44 03:34 03:42 03:56 03:23 

gemiddelde tijdsduur oplossen 

alle wachtrijen (min:sec) 

07:50 10:30 07:15 04:15 14:45 

gemiddelde tijdsduur blokkade 

bushalte Staalstraat (min:sec) 

00:29 00:35 00:25 00:12 00:45 

gemiddelde tijdsduur blokkade 

ingang tankstation (min:sec) 

02:55 04:30 03:00 02:23 05:15 

Tabel: Resultaten simulaties brugsluitingen Prinses Irenebrug en Groenebrug voor verschillende perioden in 
2030 
 

Wachtrijen 

 

• De wachtrijen overschrijden de nabijgelegen kruispunten uiteraard ruim aangezien de kruispunten direct bij 

de brug liggen. 

• De wachtrijen reiken tot in de Energiestraat en Vaartweg die als zijwegen aansluiten op de naar de bruggen 

leidende wegen. 

• De langste wachtrijen staan op de Amsterdamsestraatweg (tot voorbij de Bronsstraat), de Meerstraat (net 

voorbij de Hogendorplaan) en richting de vesting (tot op het bastion) gedurende de 

werkdagavondspitsperiode in voor- en naseizoen. Zie de afbeelding met de wachtrijen gedurende een 

brugsluiting op een werkdag avondspitsperiode voor- en naseizoen 2030. 

• Ter indicatie zijn ook de maximale wachtrijen voor het kruispunt Amsterdamsestraatweg-Meerstraat voor 

de werkdagavondspitsperiode in voor- en naseizoen van 2030 zonder brugsluitingen met het model 

bepaald. Deze zijn weergegeven in bijlage 6. Hieruit volgt een maximale wachtrij op de 

Amsterdamsestraatweg tot 13 meter op de Meestraat tot 33 meter en richting de vesting tot 1 meter. 

 

Gemiddelde verliestijd per voertuig 

 

• De hoogste gemiddelde verliestijd per voertuig over alle perioden bedraagt 3 minuten en 56 seconden 

(weekenddagmidagpiekperiode hoogseizoen). 
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Gemiddelde tijdsduur tot volledig oplossen alle wachtrijen 

 

• De tijd tot volledig oplossen van alle wachtrijen na de brugsluiting bedraagt maximaal 14 minuten en 45 

seconden (werkdagavondspitsperiode voor- en naseizoen). Dit is vrij lang en wordt veroorzaakt doordat 

verkeer vanuit de Vaartweg heel lang moeite heeft om de Meerstraat op te rijden. Zij moeten voorrang 

verlenen aan verkeer op de Meerstraat dat niet in de rij heeft gestaan voor de brug, maar later aansluit.  

Deze situatie doet zich slechts 1 maal per spitsperiode voor aangezien in het voor- en naseizoen slechts 1 

brugsluiting per twee uur plaatsvindt  Er ontstaat dus ook geen situatie waarbij de wachtrijen van de vorige 

brugsluiting nog niet zijn opgelost voordat de volgende brugsluiting begint. 

• Er ontstaat overigens ook in het hoogseizoen geen situatie waarbij de wachtrijen van de vorige brugsluiting 

nog niet zijn opgelost voordat de volgende brugsluiting begint. In de werkdagavondspitsperioden in het 

hoogseizoen is de tijd tot volledig oplossen van alle wachtrijen na de brugsluiting maximaal 10 minuut en 30 

seconden. Bij 2 brugsluitingen per uur zijn de wachtrijen 18 minuten en 30 seconden na start van de 

voorgaande brugsluiting opgelost. Dat is bij 2 brugsluitingen per uur 11 minuten en 30 seconden voordat de 

volgende brugsluiting start. 

• Aangezien het relatief lang duurt voordat alle wachtrijen zijn opgelost kan in de praktijk verwacht worden 

dat mensen in de wachtrij op de Vaartweg om gaan rijden of al eerder in de wachtrij op de Meerstraat 

tussenvoegen (informeel voorrangsgedrag). Het model houdt hier geen rekening mee waardoor de wachtrij 

langer is dan in de werkelijkheid. 

 

Gemiddelde tijdsduur blokkade bushalte Staalstraat 

 

• De grootste gemiddelde blokkadetijd van de halte Staalstraat over alle perioden bedraagt 45 seconden per 

brugsluiting (werkdagavondspits voor- en naseizoen). Het is wellicht mogelijk om in de praktijk het exacte 

moment van de brugsluiting iets te verschuiven afhankelijk van de daadwerkelijke nadering van een bus. 

 

Gemiddelde tijdsduur blokkade tankstation Shell 

 

• De grootste gemiddelde blokkadetijd van het tankstation over alle perioden bedraagt 5 minuut en 15 

seconden per brugsluiting (werkdagavondspits voor- en naseizoen). 

 

Maatgevende periode (meeste verstoring per brugopening) 

 

• werkdagavondspitsperiode voor- en naseizoen 
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Afbeelding: Maximale wachtrijen Prinses Irenebrug en Groenebrug werkdag avondspitsperiode voor- en 
naseizoen 2030 
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3.3 Gevoeligheidsanalyse 

Aanleiding 

 

De toekomstige hoeveelheid wegverkeer is gebaseerd op tellingen en een verwachte groei tot 2030. Dit is een 

wetenschappelijk onderbouwde inschatting bij een hoog economisch groeiscenario, maar de groei kan dus in 

de praktijk hoger (of lager) uit vallen. Het is niet waarschijnlijk dat de groei hoger uitvalt, maar waarschijnlijker 

dat deze lager uitvalt. In theorie zou het echter zo kunnen zijn dat bij een iets grotere groei de 

wegverkeerssituatie exponentieel verslechtert doordat een soort drempelwaarde wordt overschreden. Om dit 

te onderzoeken is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Dit is gedaan door de simulaties nogmaals uit te 

voeren met een extreme hoeveelheid wegverkeer. Op basis van deze simulaties kunnen we beoordelen wat er 

gebeurt in het onwaarschijnlijke geval dat de hoeveelheid wegverkeer verder (door)groeit tot (of na) 2030. 

 

Maatgevende perioden 

 

De gevoeligheidsanalyse is uitgevoerd voor de maatgevende perioden (meeste verstoring per brugopening) per 

bruglocatie. Het betreft per bruglocatie de volgende perioden: 

• Keetpoortsluis: weekenddagochtendpiekperiode hoogseizoen 

• Naarderpoortbrug: weekenddagmiddagpiekperiode hoogseizoen 

• Hakkelaarsbrug: werkdagavondspitsperiode voor- en naseizoen 

• Prinses Irenebrug en Groenebrug: werkdagavondspitsperiode voor- en naseizoen 

 

Grotere verkeersgroei 

 

De gevoeligheidsanalyse is uitgevoerd met een 50% grotere verkeersgroei tussen 2018 en 2030 dan in het hoge 

groeiscenario. In het hoge groeiscenario is uitgegaan van 1,55% groei per jaar ofwel 20,3% groei van 2018 tot 

en met 2030. Bij de gevoeligheidsanalyse is uitgegaan van 1,5 x 1,55% groei per jaar ofwel 31,8% groei van 

2018 tot en met 2030. 

 

Resultaten 

 

De resultaten van de simulaties voor de gevoeligheidsanalyse zijn cijfermatig weergegeven in bijlage 7 waarbij 

de maatgevende perioden en de gevoeligheidsanalyse naast elkaar zijn gezet. In bijlage 8 zijn de wachtrijen bij 

de gevoeligheidsanalyse op kaartbeelden weergegeven.   

 

De globale conclusie is dat voor de meeste indicatoren de waarden iets hoger komen te liggen, maar dat geen 

sprake is van een plotselinge aanzienlijke verslechtering. Er kan dus gesteld worden dat er geen sprake is van 

een snel verslechterende situatie als de verkeersgroei tot 2030 onwaarschijnlijk sterk zou groeien of na 2030 

nog verder zou toenemen. 

 

De gemiddeld tijdsduur tot het oplossen van alle wachtrijen bij de Irenebrug neemt toe van de reeds lange 14 

minuut en 45 seconden tot 17 minuut en 20 seconden. Dit levert overigens geen problemen op met betrekking 

tot opeenvolgende brugsluitingen. 
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4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

4.1 Conclusies 

De gemeente Gooise Meren heeft met behulp van een dynamisch verkeerssimulatiemodel in beeld laten 

brengen wat de effecten zijn van de brugsluitingen op vier locaties in de Naardertrekvaart op het wegverkeer 

in de toekomstige situatie. 

 

Resultaten simulaties 

 

De maatgevende perioden ofwel de perioden waarin een brugsluiting het meeste effect heeft op het 

wegverkeer is per bruglocatie verschillend: 

• Keetpoortsluis: weekenddagochtendpiekperiode hoogseizoen 

• Naarderpoortbrug: weekenddagmiddagpiekperiode hoogseizoen 

• Hakkelaarsbrug: werkdagavondspitsperiode voor- en naseizoen 

• Prinses Irenebrug en Groenebrug: werkdagavondspitsperiode voor- en naseizoen 

 

Dat de maatgevende perioden verschillend zijn heeft te maken met de specifieke combinatie van hoeveelheid 

en oriëntatie van het wegverkeer in de specifieke situatie. In de tabel zijn de belangrijkste resultaten voor de 

verschillende maatgevende perioden weergegeven. 

 

indicator Keetpoort- 
sluis 

Naarderpoort-
brug 

Hakkelaars- 
brug 

Irenebrug/ 
Groenebrug 

 hoogseizoen hoogseizoen voor- en 
naseizoen 

voor- en 
naseizoen 

 weekenddag weekenddag werkdag werkdag 
 ochtendpiek 

(3 x / uur) 
middagpiek 
(2 x / uur) 

avondspits 
(1 x / 2 uur) 

avondspits 
(1 x / 2 uur) 

maximale wachtrij noord 

(meter) 

31 65 142 525 

maximale wachtrij zuid 

(meter) 

26 55 248 314 

gemiddelde verliestijd per 

voertuig (min:sec) 

03:22 02:59 03:12 03:23 

gemiddelde tijdsduur oplossen 

alle wachtrijen (min:sec) 

00:51 01:19 03:55 14:45 

Tabel: Resultaten simulaties brugsluitingen voor maatgevende perioden per brug in 2030 
 

Er ontstaan nooit situaties dat de wegverkeerssituatie ten gevolge van een brugsluiting nog niet is 

genormaliseerd alvorens een volgende brugsluiting begint. 

 

Gevoeligheidsanalyse 

 

Voor de toekomstige hoeveelheid wegverkeer is rekening gehouden met de groei van het wegverkeer conform 

de prognoses voor het hoge economische groeiscenario. Om te bepalen wat er gebeurt in het onwaarschijnlijke 

geval dat de hoeveelheid wegverkeer extreem groeit tot (of na) 2030 is voor de maatgevende perioden een 
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gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Er kan worden gesteld dat er geen sprake is van een snel verslechterende 

situatie als de verkeersgroei tot 2030 onwaarschijnlijk sterk zou groeien of na 2030 nog verder zou toenemen. 

 

Verschil met en zonder brugsluitingen bij Hakkelaarsbrug en Irenebrug 

 

Zonder brugsluitingen ontstaan er nauwelijks wachtrijen of verliestijden, behalve bij de Hakkelaarsbrug 

(vanwege de verkeerslichten) en in beperkte mate bij de Prinses Irenebrug (vanwege de voorrangssituatie). 

 

Zijn de resultaten acceptabel of niet? 

 

Er is geen wetgeving en er zijn ook geen landelijke richtlijnen over hoeveel vertraging verkeer mag oplopen ten 

gevolge van brugsluitingen. Er kan dus geen uitspraak worden gedaan of de resultaten vanuit wetgeving of 

landelijke richtlijnen acceptabel zijn of niet. Ook is er geen goede vergelijking te maken tussen een situatie met 

en zonder brugsluitingen. Zonder brugsluitingen ontstaan er namelijk nauwelijks wachtrijen of verliestijden, 

behalve bij de Hakkelaarsbrug (vanwege de verkeerslichten) en bij de Prinses Irenebrug (vanwege de 

voorrangssituatie). Er kan dus alleen op basis van de objectieve resultaten een bestuurlijk standpunt worden 

ingenomen. 

4.2 Aanbevelingen 

Over de vraag of het acceptabel is of niet om de Naardertrekvaart als recreatieve vaarroute in gebruik te 

maken kan geen uitspraak worden gedaan. Wel bevelen wij aan om op grond van de resultaten van de 

simulaties het gesprek aan te gaan met de hulpdiensten (brandweer, ambulance en politie) en het openbaar 

vervoer. Indien wordt besloten om de Naardertrekvaart in gebruik te nemen bevelen wij het volgende aan. 

 

Overweeg busdetectie bij de  Hakkelaarsbrug en de Prinses Ireneburg  

 

Bij de Hakkelaarsbrug en de Prinses Irenebrug kan worden overwogen om in de praktijk door middel van 

busdetectie de daadwerkelijke brugsluitingen iets uit te stellen in het geval van een naderende bus zodat een 

bus nog net ongestoord kan passeren. 

 

Overweeg uitbreiding van het nabrugprogramma bij de Hakkelaarsbrug 

 

Na een brugsluiting wordt gedurende 1 cyclus van 90 seconden een iets andere verkeerslichtenregeling 

gebruikt om de hoeveelheid autoverkeer weg te werken. Het kan in de toekomst gewenst zijn om deze regeling 

gedurende 2 cycli van 90 seconden in plaats van 1 cyclus van 90 seconden te gebruiken omdat de hoeveelheid 

autoverkeer groter wordt. 

 

Overweeg om de brugsluitingen aan de randen van de spitsperioden te plannen 

 

Tijdens de werkdagavondspitsperiode in het voor- en naseizoen is het erg druk met autoverkeer bij de 

Hakkelaarsbrug en Prinses Irenebrug / Groenebrug, maar hoeven die bruggen maar 1 maal per 2 uur te worden 

geopend vanwege het rustige vaarverkeer. Door deze brugopeningen niet in het midden van de twee uurs 

spitsperiode (17.00 uur) te plannen, maar bijvoorbeeld aan beide randen van deze periode (16.00 en/of 18.00 

uur) kan de overlast aanzienlijk worden beperkt. 
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5. BIJLAGEN 

5.1 Bijlage 1: Overzicht bedieningsregime bruggen 

  



Overzicht aangenomen bedieningsregime bruggen 

 
In navolgende overzichten is voor elke brug en voor elke simulatieperiode het aangenomen 
bedieningsregime van de bruggen aangegeven. Het betreft de volgende kenmerken: 
• hoe vaak per uur de brug conform bedieningsregime sluit (frequentie); 
• op welk moment in het uur de brugsluiting start (starttijd); 
• hoe lang de brugsluiting duurt voor het wegverkeer (tijdsduur). 
 
De frequentie betreft het aantal keer per uur dat de brug volgens het bedieningsregime wordt 
gesloten voor het wegverkeer. Dit kan per periode van de dag verschillen. Bijvoorbeeld 2 x / uur op 
werkdagen of 4 x / uur op weekenddagen. 
 
De starttijden van de brugsluiting zijn de momenten in het bedieningsuur dat de brug gesloten 
wordt. Bijvoorbeeld elk uur om tien voor het hele uur en om tien voor het halve uur betekent 00:10 
en 00:40. 
 
De duur betreft de totale tijdsduur dat de brug gesloten is voor het wegverkeer. Dit is de gehele 
tijdperiode vanaf het moment dat de lichten voor het wegverkeer aan (op oranje/rood) gaan tot het 
moment dat de lichten weer uit (op groen) gaan. Bijvoorbeeld 3 minuten en 45 seconden (3m45s). 
Deze tijden zijn gebaseerd op ervaringen bij de huidige stand van de techniek van de bruggen. 
 
Voor het hoogseizoen (juli en augustus) is een uitgebreid overzicht weergegeven aangezien veel 
verschillende periodes zijn gesimuleerd. Voor het voor- en naseizoen (o.a. juni) is alleen de 
werkdagavondspitsperiode bij de Hakkelaarsbrug en de Prinses Irenebrug / Groene brug relevant. 
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locaties perioden 
hoogseizoen vaarverkeer (juli en augustus) 2030 

werkdag weekenddag 
2-uurs ochtend- 
piekperiode 
vaarverkeer 

2-uurs avond-
spitsperiode 
wegverkeer 

2-uurs ochtend-
piekperiode 
vaarverkeer 

2-uurs middag-
piekperiode 
vaarverkeer 

1. Keetpoortsluis 
Muiden 

11.00 - 13.00 uur 
frequentie: 
3 x / uur 
tijdstippen: 
11:00; 11:20; 11:40 
12:00; 12:20; 12:40 
tijdsduur: 
05m00s 

13.15 – 15.15 uur 
frequentie: 
2 x / uur 
tijdstippen: 
13:15; 13:45 
14:15; 14:45 
tijdsduur: 
05m00s 

11.00 - 13.00 uur 
frequentie: 
3 x / uur 
tijdstippen: 
11:00; 11:20; 11:40 
12:00; 12:20; 12:40 
tijdsduur: 
05m00s 

15.00 - 17.00 uur 
frequentie: 
2 x / uur 
tijdstippen: 
15:00; 15:30 
16:00; 16:30 
tijdsduur: 
05m00s 

2. 
Naarderpoortbrug 
Muiden 

11.00 - 13.00 uur 
frequentie: 
3 x / uur 
tijdstippen: 
11:10; 11:30; 11:50 
12:10; 12:30; 12:50 
tijdsduur: 
05m00s 

15.30 - 17.30 uur 
frequentie: 
2 x / uur 
tijdstippen: 
15:30; 16:00 
16:30; 17:00 
tijdsduur: 
05m00s 

11.00 - 13.00 uur 
frequentie: 
3 x / uur 
tijdstippen: 
11:10; 11:30; 11:50 
12:10; 12:30; 12:50 
tijdsduur: 
05m00s 

15.00 - 17.00 uur 
frequentie: 
2 x / uur 
tijdstippen: 
15:10; 15:40 
16:10; 16:40 
tijdsduur: 
05m00s 

3. Hakkelaarsbrug 
Muiderberg 

11.30 - 13.30 uur* 
frequentie: 
4 x / uur 
tijdstippen: 
11.30; 11:45; 12:00; 
12:15; 12:30; 12:45; 
13:00; 13:15 
tijdsduur: 
06m00s 

15.45 - 17.45 uur 
frequentie: 
2 x / uur 
tijdstippen: 
15:45: 16:15 
16:45: 17:15 
 
tijdsduur: 
06m00s 

11.30 - 13.30 uur* 
frequentie: 
4 x / uur 
tijdstippen: 
11.30; 11:45; 12:00; 
12:15; 12:30; 12:45; 
13:00; 13:15 
tijdsduur: 
06m00s 

15.00 - 17.00 uur 
frequentie: 
2 x / uur 
tijdstippen: 
15:00; 15:30 
16:00; 16:30 
 
tijdsduur: 
06m00s 

4. Prinses Irenebrug 
Naarden 
 
 
en  

11.30 - 13.30 uur 
frequentie: 
2 x / uur 
tijdstippen: 
11:30; 12:00 
12:30; 13:00 
tijdsduur: 
08m00s 

15.30 - 17.30 uur 
frequentie: 
1 x / uur 
tijdstippen: 
16:00; 17:00 
 
tijdsduur: 
08m00s 

11.30 - 13.30 uur 
frequentie: 
1 x / uur 
tijdstippen: 
12:00: 13:00 
 
tijdsduur: 
08m00s 

15.00 - 17.00 uur 
frequentie: 
1 x / uur 
tijdstippen: 
15:30: 16:30 
 
tijdsduur: 
08m00s 

Groene brug 
Naarden 

11.30 - 13.30 uur 
frequentie: 
2 x / uur 
tijdstippen: 
11:30; 12:00 
12:30; 13:00 
tijdsduur: 
08m00s 

15.30 - 17.30 uur 
frequentie: 
1 x / uur 
tijdstippen: 
16:00: 17:00 
 
tijdsduur: 
08m00s 

11.30 - 13.30 uur 
frequentie: 
1 x / uur 
tijdstippen: 
12.00; 13:00 
 
tijdsduur: 
08m00s 

15.00 - 17.00 uur 
frequentie: 
1 x / uur 
tijdstippen: 
15:30; 16:30 
 
tijdsduur: 
08m00s 

Overzicht: Weergave aangenomen kenmerken brugsluitingen per simulatieperiode in hoogseizoen 
*30 minuten na openen vaarsysteem arriveert eerste schip bij Hakkelaarsbrug. 
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locaties perioden 

voor- en naseizoen vaarverkeer (o.a. juni) 2030 
werkdag weekenddag 

2-uurs ochtend- 
piekperiode 
vaarverkeer 

2-uurs avond-
spitsperiode 
wegverkeer 

2-uurs ochtend-
piekperiode 
vaarverkeer 

2-uurs middag-
piekperiode 
vaarverkeer 

1. Keetpoortsluis 
Muiden 
 
 
 
 
 

    

2. 
Naarderpoortbrug 
Muiden 
 
 
 
 

    

3. Hakkelaarsbrug 
Muiderberg 

 16.00 - 18.00 uur 
frequentie: 
1 x / 2 uur 
tijdstippen: 
17:00 
 
tijdsduur: 
06m00s 

  

4. Prinses Irenebrug 
Naarden 
 
 
en  

 16.00 - 18.00 uur 
frequentie: 
1 x / 2 uur 
tijdstippen: 
17:00 
 
tijdsduur: 
08m00s 

  

Groene brug 
Naarden 

 16.00 - 18.00 uur 
frequentie: 
1 x / 2 uur 
tijdstippen: 
17:00 
 
tijdsduur: 
08m00s 

  

Overzicht: Weergave aangenomen kenmerken brugsluitingen per simulatieperiode in voor- en 
naseizoen 
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Opmerkingen vanuit de gemeente Gooise Meren 
 
1. Bij de Keetpoortsluis doet zich de situatie voor dat de brug zich nagenoeg in het midden van de 

sluiskolk bevindt. In geval van een lang schip moet de sluis met open brug worden geschut. In 
zo’n geval kan de tijdsduur van de brugbediening oplopen van de gebruikelijke 5 minuten tot 
maximaal 15 minuten. Naar het oordeel van de sluiswacht komt de bedieningsduur van 15 
minuten slechts beperkt voor. Aangezien een langere bedieningsduur incidenten betreft is in de 
simulaties uitgegaan van de normale bedieningsduur van 5 minuten. 

2. De Irenebrug en de Groenebrug fungeren als één brug doordat ze tegelijkertijd opengaan. 
Technisch gezien is voor beide bruggen een sluitingstijd van 6 minuten voldoende. Vanwege de 
vaartijd tussen de Irenebrug en Groene Brug van 2 minuten (200 m à 6 km/uur) wordt voor de 
beide bruggen een sluitingstijd van 8 minuten gehanteerd. 

3. In de voorgaande overzichten is de frequentie van brugsluitingen bepaald op basis van 
onderstaande berekening. In het hoogseizoen (juli/augustus) is er qua vaarintensiteit geen 
verschil tussen werkdagen en weekenddagen. 

 
 

 
 

 

Aantal brugopeningen per uur per brug/sluis
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11:00 - 12:00 2,6 2,6 5,1 2,6 2,9 2,9
12:00 - 13:00 3,7 3,7 2,6 3,7 1,4 1,4
13:00 - 14:00 2,3 2,3 2,0 2,3 1,1 1,1
14:00 - 15:00 2,0 2,0 1,7 2,0 1,1 1,1
15:00 - 16:00 2,0 2,0 2,0 2,0 1,1 1,1
16:00 - 17:00 2,0 2,0 1,7 2,0 1,1 1,1
17:00 - 18:00 1,4 1,4 1,1 1,4 0,6 0,6
18:00 - 19:00 0,9 0,9 0,6 0,9 0,3 0,3
19:00 - 20:00 0,6 0,6 0,3 0,6 0,3 0,3
20:00 - 21:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dag hoogseizoen
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Keetpoortsluis 3,14 3 2,00 2 3,14 3 2,00 2
Naarderpoortbrug 3,14 3 1,81 2 3,14 3 2,00 2
Hakkelaarsbrug 3,86 4 1,62 2 3,86 4 1,86 2
Prinses Irenebrug 2,14 2 0,95 1 2,14 1 1,14 1
Groene Brug 2,14 2 0,95 1 2,14 1 1,14 1

werkdag weekend
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5.2 Bijlage 2: Onderbouwing jaarlijkse autoverkeersgroei 

  



Onderbouwing jaarlijkse autoverkeersgroei  
 
Gevraagd is te simuleren voor het prognosejaar 2030. De autoverkeersbewegingen zijn in 2018 
geteld. Om te bepalen welke gemiddelde jaarlijkse groei over de periode van 2018 tot en met 2030 
moet worden gehanteerd is gezocht naar informatie in landelijke publicaties. Diverse landelijke 
onderzoekinstituten van de Rijksoverheid hebben onderzoek gedaan naar de verkeersgroei en 
komen tot vergelijkbare groeipercentages. De drie onderstaande bronnen zijn geraadpleegd. 
 
1.  
In de publicatie ‘Nederland in 2040: een land van regio’s. Ruimtelijke Verkenning 2011’ van het 
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL; onderdeel van de rijksoverheid) uit 2011 ( 
http://www.pbl.nl/publicaties/2011/nederland- in-2040-een-land-van-regio%E2%80%99s-
ruimtelijke-verkenning-2011 ) staat het volgende aangegeven (pagina 122):  
‘In het lage scenario neemt de automobiliteit tot 2030 met een kleine 20 procent toe; daarna lijkt de 
ontwikkeling zich volgens dit scenario te stabiliseren of heel licht te dalen. In het hoge scenario 
wordt een toename tot bijna 60 procent ten opzichte van 2008 voorzien, met slechts een lichte 
demping van het groeitempo in de loop van de tijd.’  
 
Een groei van 20% tussen 2008 en 2030 of een groei van 60% tussen 2008 en 2040 komt neer op 
gemiddeld 0,83% a 1,48% groei per jaar. 
 
2. 
In de publicatie ‘Mobiliteitsbeeld 2015’ van 23 oktober 2015 ( 
http://www.kimnet.nl/sites/kimnet.nl/subsites/mobiliteitsbeeld-2015/index.html ) staat onder 
andere het volgende (pagina 79):  
‘Onder invloed van een aantrekkende economie en een lagere reële brandstofprijs groeit het 
wegverkeer in 2015 en 2016 naar verwachting met 1,5 tot 2,5 procent per jaar en tussen 2014 en 
2020 met in totaal 9 procent.’  
 
9% over de periode 2014-2020 komt neer op gemiddeld 1,45%. 
 
3. 
Het Centraal Planbureau (CPB) en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hebben op 1 december 
2015 de studie ‘Nederland in 2030-2050: twee referentiescenario’s - Toekomstverkenning Welvaart 
en Leefomgeving’ (WLO) 2015 gepubliceerd. In de bijlage ‘Cahier Mobiliteit’ ( 
http://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/bijlagen/cpb-pbl-boek-19-wlo- 2015-
mobiliteit.pdf ) staat onder andere het volgende (pagina 44 tabel 4.1):  
‘toename autokilometers in de Randstadprovincies tussen 2010 en 2030 van 36% (hoog scenario) en 
14% (laag scenario)’ 
 
36% groei over 20 jaar komt neer op 1,55% groei per jaar 
14% groei over 20 jaar komt neer op 0,66% groei per jaar  
 
 
Voor de periode van 2018 tot en met 2030 kan worden uitgegaan van een groei van 1,55% per jaar. 
Hiermee wordt rekening gehouden met het hoge groeiscenario van het CPB en PBL. 
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5.3 Bijlage 3: Algemene toelichting microscopisch dynamisch verkeerssimulatie 

 

Microscopisch dynamisch verkeersmodel Vissim 
 

Een verkeersmodel is een computermodel dat inzicht geeft in huidige en/of toekomstige verkeers- en 

vervoerstromen. De berekeningen vinden vrijwel altijd plaats op basis van een netwerk van infrastructuur en 

verkeerstellingen. 

 

In een microscopisch verkeersmodel wordt uitgegaan van de kleinste eenheid (bijvoorbeeld een auto, fietser of 

voetganger) die op basis van gedragsregels wordt afgewikkeld over het netwerk van infrastructuur. 

 

Microscopische dynamische toedelingsmodellen (of microsimulatiemodellen) zijn gebaseerd op 

voertuigvolgtheorieën. Hierbij wordt het gedrag van elk individueel voertuig (en de interactie met andere 

voertuigen) in de tijd gesimuleerd. De modellen zijn gebaseerd op zowel de mechanische eigenschappen van 

auto’s, als op het gedrag van de bestuurder. Bij gedrag gaat het hierbij met name om het modelleren van 

routekeuzegedrag, rijstrookwisselgedrag, hiaatacceptatie en voertuigvolggedrag 

 

Dynamische verkeersmodellen houden rekening met capaciteitsrestricties in het netwerk, dynamische 

routekeuze per voertuig, de interactie van voertuigen, en de gevolgen van opstoppingen. Hiermee is het 

mogelijk om wachtrijen, opgelopen vertragingen en sluipverkeer in kaart te brengen. Dynamische 

verkeersmodellen zijn beter geschikt om inzicht te krijgen in de gevolgen van bijvoorbeeld de reconstructie van 

een kruispunt of het aanleggen van een nieuwe rijstrook op een wegvak. Ook kan bijvoorbeeld de instelling van 

verkeerslichten getest worden in een dynamisch model. 

 

Een dynamisch verkeersmodel wordt ook gebruikt als presentatiemiddel vanwege het visuele karakter. De 

voertuigen kunnen als het ware bijna realistisch nagebootst worden. Rijdende voertuigen kunnen op het 

scherm worden getoond zodat opstoppingen zichtbaar worden. Dat spreekt meer aan dan een getal op een 

wegvak. 

 

Voor het microscopisch dynamisch verkeersmodel is gebruik gemaakt van het softwarepakket Vissim. 
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5.4 Bijlage 4: Overzicht resultaten doorgerekende modellen 

 

 hoogseizoen 

 werkdag weekenddag 

indicator ochtendpiek 

(3 x / uur) 

avondspits  

(2 x / uur) 

ochtendpiek 

(3 x / uur) 

middagpiek 

 (2 x / uur) 

maximale wachtrij noord 

(meter) 

20 24 31 30 

maximale wachtrij zuid 

(meter) 

16 18 26 27 

gemiddelde verliestijd per voertuig 

(min:sec) 

02:57 03:04 03:22 03:15 

gemiddelde tijdsduur oplossen alle 

wachtrijen (min:sec) 

00:41 

(00:20+00:21) 

00:48 

(00:20+00:28) 

00:51 

(00:20+00:31) 

00:50 

(00:20+00:30) 

gemiddelde tijdsduur blokkade 

parkeerterrein Fort H (min:sec) 

00:00 00:00 00:15 00:13 

Tabel: Resultaten simulaties brugsluitingen Keetpoortsluis voor verschillende perioden in 2030 
 

 hoogseizoen 
 werkdag weekenddag 

indicator ochtendpiek  

(3 x / uur) 
avondspits  

(2 x / uur) 
ochtendpiek  

(3 x / uur) 
middagpiek  

(2 x / uur) 
maximale wachtrij noord 

(meter) 

46 66 43 65 

maximale wachtrij zuid 

(meter) 

55 53 62 55 

gemiddelde verliestijd per voertuig 

(min:sec) 

02:46 02:48 02:50 02:59 

gemiddelde tijdsduur oplossen alle 

wachtrijen (min:sec) 

01:14 

(00:20+00:54) 

01:22 

(00:20+01:02) 

01:14 

(00:20+00:54) 

01:19 

(00:20+00:59) 

gemiddelde tijdsduur blokkade 

parkeerterrein Ravelijnsplein (min:sec) 

00:00 00:15 00:00 00:15 

Tabel: Resultaten simulaties brugsluitingen Naarderpoortbrug voor verschillende perioden in 2030 
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 hoogseizoen voor- en 
naseizoen 

 werkdag weekenddag werkdag 
indicator ochtendpiek  

(4 x / uur) 
avondspits  

(2 x / uur) 
ochtendpiek  

(4 x / uur) 
middagpiek  

(2 x / uur) 
avondspits  

(1 x / 2 uur) 
maximale wachtrij noord 

(meter) 

102 106 96 107 142 

maximale wachtrij zuid 

(meter) 

131 201 158 151 248 

gemiddelde verliestijd per 

voertuig (min:sec) 

03:22 03:34 03:15 03:24 03:12 

gemiddelde tijdsduur oplossen 

alle wachtrijen (min:sec) 

03:29 05:45 05:27 04:07 03:55 

gemiddelde tijdsduur blokkade 

bushalte Googweg (min:sec) 

01:22 01:37 01:18 01:42 02:35 

gemiddelde tijdsduur blokkade 

bushalte Zuidpolderweg (min:sec) 

00:24 01:55 01:09 01:30 02:00 

Tabel: Resultaten simulaties brugsluitingen Hakkelaarsbrug voor verschillende perioden in 2030 
 

 hoogseizoen voor- en 
naseizoen 

 werkdag weekenddag werkdag 
indicator ochtendpiek  

(2 x / uur) 
avondspits  

(1 x / uur) 
ochtendpiek  

(1 x / uur) 
middagpiek  

(1 x / uur) 
avondspits  

(1 x / 2 uur) 
maximale wachtrij noord-west-

zijde Irenebrug (meter) 

353 445 377 333 525 

maximale wachtrij zuid-west-zijde 

Irenebrug (meter) 

255 212 186 146 314 

maximale wachtrij zuid-oost-zijde 

Groenebrug uit Naarden (meter) 

245 202 184 163 239 

gemiddelde verliestijd per 

voertuig (min:sec) 

03:44 03:34 03:42 03:56 03:23 

gemiddelde tijdsduur oplossen 

alle wachtrijen (min:sec) 

07:50 10:30 07:15 04:15 14:45 

gemiddelde tijdsduur blokkade 

bushalte Staalstraat (min:sec) 

00:29 00:35 00:25 00:12 00:45 

gemiddelde tijdsduur blokkade 

ingang tankstation (min:sec) 

02:55 04:30 03:00 02:23 05:15 

Tabel: Resultaten simulaties brugsluitingen Prinses Irenebrug en Groenebrug voor verschillende perioden in 
2030 
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5.5 Bijlage 5: Kaartbeelden maximale wachtrijen 
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5.6 Bijlage 6: Wachtrijen Hakkelaarsbrug en Irenebrug zonder brugsluitingen 

  



Wachtrijen Hakkelaarsbrug en Irenebrug zonder brugsluitingen  
 
Er is geen goede vergelijking te maken tussen de situatie met en zonder brugsluitingen. Zonder 
brugsluitingen ontstaan er namelijk nauwelijks wachtrijen of verliestijden, behalve bij de 
Hakkelaarsbrug (vanwege de verkeerslichten) en bij de Prinses Irenebrug (vanwege de 
voorrangssituatie). Voor deze twee locaties is daarom met het dynamisch model bepaald hoe lang 
de wachtrijen zijn in de maatgevende periode (werkdagavondspitsperiode voor- en naseizoen 2030) 
in de perioden dat er geen brugsluitingen zijn. De wachtrijen zijn in de navolgende tabellen en 
kaartbeelden weergegeven. Daarbij zijn ter vergelijking de maatgevende wachtrijen uit de situatie 
met brugsluitingen ook weergegeven. 
 

 voor- en naseizoen 2030 
 werkdag 

 avondspits 
indicator met brugsluitingen zonder brugsluitingen 
maximale wachtrij noord (meter) 142 47 
maximale wachtrij zuid (meter) 248 70 

Tabel: Resultaten simulatie Hakkelaarsbrug voor maatgevende periode met en zonder 
brugsluitingen 
 

 voor- en naseizoen 2030 
 werkdag 
 avondspits 

indicator met brugsluitingen zonder brugsluitingen 
maximale wachtrij noord-west-zijde (meter) 525 13 
maximale wachtrij zuid-west-zijde (meter) 314 33 
maximale wachtrij zuid-oost-zijde (meter) 239 1 

Tabel: Resultaten simulatie Irenebrug en Groenebrug voor maatgevende periode met en zonder 
brugsluitingen 
 

 
 



Wegverkeerssimulaties toekomstige brugsluitingen Naardertrekvaart 

Pagina 34 van 37 

5.7 Bijlage 7: Overzicht resultaten gevoeligheidsanalyse 

 hoogseizoen 2030 
 weekenddag 

 ochtendpiek (3 x / uur) 
indicator maatgevend gevoeligheidsanalyse 

maximale wachtrij noord (meter) 31 34 

maximale wachtrij zuid (meter) 26 33 

gemiddelde verliestijd per voertuig (min:sec) 03:22 03:01 

gemiddelde tijdsduur oplossen alle wachtrijen (min:sec) 00:51 00:54 

gemiddelde tijdsduur blokkade parkeerterrein Fort H (min:sec) 00:15 00:12 

Tabel: Resultaten simulaties Keetpoortsluis voor maatgevende periode en bij gevoeligheidsanalyse 
 hoogseizoen 2030 
 weekenddag 

 middagpiek (2 x / uur) 
indicator maatgevend gevoeligheidsanalyse 

maximale wachtrij noord (meter) 65 72 

maximale wachtrij zuid (meter) 55 61 

gemiddelde verliestijd per voertuig (min:sec) 02:59 02:42 

gemiddelde tijdsduur oplossen alle wachtrijen (min:sec) 01:19 01:29 

gemiddelde tijdsduur blokkade parkeerterrein Ravelijnsplein (min:sec) 00:15 00:15 

Tabel: Resultaten simulaties Naarderpoortbrug voor maatgevende periode en bij gevoeligheidsanalyse 
 voor- en naseizoen 2030 
 werkdag 

 avondspits (1 x / 2 uur) 
indicator maatgevend gevoeligheidsanalyse 

maximale wachtrij noord (meter) 142 155 

maximale wachtrij zuid (meter) 248 275 

gemiddelde verliestijd per voertuig (min:sec) 03:12 03:07 

gemiddelde tijdsduur oplossen alle wachtrijen (min:sec) 03:55 03:55 

gemiddelde tijdsduur blokkade bushalte Googweg (min:sec) 02:35 02:35 

gemiddelde tijdsduur blokkade bushalte Zuidpolderweg (min:sec) 02:00 02:05 

Tabel: Resultaten simulaties Hakkelaarsbrug voor maatgevende periode en bij gevoeligheidsanalyse 
 voor- en naseizoen 2030 
 werkdag 
 avondspits (1 x / 2 uur) 

indicator maatgevend gevoeligheidsanalyse 

maximale wachtrij noord-west-zijde Irenebrug (meter) 525 545 

maximale wachtrij zuid-west-zijde Irenebrug (meter) 314 311 

maximale wachtrij zuid-oost-zijde Groenebrug uit Naarden (meter) 239 267 

gemiddelde verliestijd per voertuig (min:sec) 03:23 03:00 

gemiddelde tijdsduur oplossen alle wachtrijen (min:sec) 14:45 17:20 

gemiddelde tijdsduur blokkade bushalte Staalstraat (min:sec) 00:45 01:00 

gemiddelde tijdsduur blokkade ingang tankstation (min:sec) 05:15 06:55 

Tabel: Resultaten simulaties Irenebrug en Groenebrug voor maatgevende periode en bij gevoeligheidsanalyse 
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5.8 Bijlage 8: Kaartbeelden maximale wachtrijen gevoeligheidsanalyse 
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