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Informatieavond verkeersonderzoek Naarden buiten de Vesting

In het gebiedsprogramma Naarden buiten de Vesting werken partijen en overheden samen aan de
ontwikkeling van de gebieden buiten de Vesting, het landelijke gebied van Naarden. Het
gebiedsprogramma omvat de volgende doelstellingen: het maken van de ecologische verbindingszone
Naardermeer-Gooimeer, het behoud en herstel van de schootsvelden van Naarden, de aanleg van een
wandelpad vanuit de schootsvelden naar Stadzigt, de verbetering van de agrarische structuur en het
realiseren van een vaarverbinding tussen Vecht en Gooimeer, met aansluitende passantenhaven bij
Naarden.
Met de vaarverbinding ontstaat een veilige verbinding voor sloepen en kleine motorboten tussen de
Vecht en Gooimeer en neemt de hoeveelheid vaarbewegingen naar verwachting toe. Hiermee neemt
het aantal openingen van bruggen en sluizen toe.
Als onderdeel van het gebiedsprogramma wordt een verkeersonderzoek uitgevoerd om de effecten
van de verwachte toename van het aantal sluis- en brugopeningen op het wegverkeer in beeld te
brengen. Tijdens de informatieavond op 17 juli 2018 wil de gemeente Gooisemeren informeren over de
wijze waarop het verkeersonderzoek wordt vormgegeven en wil het met aanwezigen wederzijdse
verwachtingen van het onderzoek bespreken.
Op de avond vindt een presentatie plaats over het voorgenomen verkeersonderzoek door projectleider
Marco de Boer en verkeerskundige Bert-Jan Espeldoorn. Naast de aanwezigen (zie presentielijst), zijn
aanwezig wethouder Verkeer en Vervoer Munneke – Smeets en vertegenwoordigers van de Provincie
Noord-Holland, die het deelproject nieuwe vaarverbinding trekken.
Een aantal aanwezigen zegt het gebiedsprogramma Naarden buitende Vesting niet te kennen.
Marco de Boer zegt toe bij het verslag een exemplaar van het gebiedsprogramma te zenden.
Presentaties van Marco de Boer en Bert-Jan Espeldoorn:
Aanleiding en doel
Marco de Boer legt de achtergronden van het gebiedsprogramma uit en de redenen waarom het
verkeersonderzoek wordt uitgevoerd. Het onderzoek is erop gericht objectief in beeld te brengen welke
situatie er verkeerskundig voor het wegverkeer ontstaat als gevolg van de toename van het aantal
brug- en sluisopeningen.
Verwachtingen
De kwaliteit van het verkeerskundig onderzoek is gebaat bij de inbreng van kennis van
belanghebbenden van het gebied of de specifieke plek. Daarnaast wil de gemeente dat
belanghebbenden meedenken over de juiste onderzoeksopzet en wil het samen met belanghebbenden
de uitkomsten van het onderzoek analyseren en conclusies formuleren.
Het is de taak van de gemeente het verkeersonderzoek op te zetten, uit te voeren en hierover te
rapporteren aan het bestuur. Het is hierna aan de bestuurders een afweging te maken over de
uitkomsten van het onderzoek en te bepalen of sprake is van een acceptabele verkeersafwikkeling.
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Opzet verkeersonderzoek
De basis van het verkeersonderzoek bestaat uit twee delen.
Het ene deel heeft betrekking op de frequentie en de duur van de openingen van de verschillende
bruggen en sluizen in de route. Dit wordt bepaald op basis van een prognose van de verwachte
scheepvaartbewegingen. Voor het maken van deze prognose wordt een deskundige op het gebied van
waterrecreatie ingeschakeld. Deze deskundige is Waterrecreatieadvies BV die al enige tijd betrokken is
bij het project.
Uitgangspunt bij het prognosticeren van de brug- en sluisopeningen zijn de overeengekomen
toekomstige vaartijden voor de Naardertrekvaart.

Het andere deel heeft betrekking op het verkeersaanbod ter plaatse van de verschillende bruggen en
sluizen in de route. Het verkeersaanbod wordt in beeld gebracht door op zeven locaties
verkeerstellingen uit te voeren. In het vervolg van de presentatie wordt door verkeerskundige Bert-Jan
Espeldoorn uitgelegd hoe de verkeerstellingen worden verricht.
De beide delen worden door middel van een verkeerssimulatie met elkaar in verband gebracht. De
simulatie brengt in beeld wat de verkeerskundige effecten zijn van het openen van de bruggen en
sluizen in de toekomstige situatie.
De aanwezigen merken op dat de kwaliteit van de inputgegevens van de simulatie de kwaliteit van de
uitkomsten sterk bepaalt. De gemeente beaamt dit en zegt toe de inputgegevens van de prognoses
(scheepvaartverkeer) en tellingen (wegverkeer) vooraf met de aanwezigen te delen.
Uitvoering verkeerstellingen en vervolgonderzoek (door Bert-Jan Espeldoorn)
Bert-Jan Espeldoorn legt uit dat het doel van het verkeersonderzoek is gedefinieerd als het vinden van
het antwoord op de volgende vraag: “Is er in de toekomstige situatie sprake van een acceptabele
verkeersafwikkeling in de nabijheid van de bruggen en sluizen over de Naardertrekvaart en de
IJsselmeerweg?"
De volgende locaties worden onderzocht:
• Groene brug
• Prinses Irenebrug (Amsterdamsestraatweg, Meerstraat, Vaartweg, Energiestraat)
• Hakkelaarsbrug ( Googweg, Zuidpolderweg, Naardervaart, Naarderstraatweg)
• Naarderpoortbrug (Zuidpolderweg)
• Keetpoortsluis (Herengracht)
• IJsselmeerweg (ter plaatsen van nieuwe vaarverbinding)
• Amsterdamsestraatweg (ter plaatse van nieuwe vaarverbinding)
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Bert-Jan Espeldoorn laat de aanwezigen elk van de genoemde locaties zien en legt de verkeerskundige
kenmerken van elk van de locaties uit. Hoewel het de verwachting is dat in de Amsterdamsestraatweg
ter plaatse van de nieuwe vaarverbinding een nieuwe vaste brug wordt gerealiseerd, is ervoor gekozen
deze locatie toch te onderzoeken (tellen), omdat over het soort brug nog geen definitief besluit is
genomen.
Eerste fase verkeersonderzoek
De eerste fase van het verkeersonderzoek bestaat uit het tellen van verkeersstromen op wegvakken
(met tellussen) en kruispunten (met camera’s). Op wegvakken wordt onderscheid gemaakt in twee
rijrichtingen en op kruispunten worden alle rijrichtingen onderscheiden. Bij het gebruik van camera’s
kunnen kentekens en gezichten niet worden onderscheiden. De aanwezigen merken op dat
kentekenregistratie mogelijk extra informatie voor het onderzoek oplevert of er mogelijk sprake is van
sluipverkeer, bestemmingsverkeer of doorgaand verkeer. Bert-Jan geeft aan dat voor het doel van het
onderzoek kentekenregistratie niet noodzakelijk is.
Er wordt geteld in de periode 30 juli 2018 tot 12 augustus 2018. Op weekdagen van 11.00 uur tot 19.00
uur en in de weekenden van 11.00 tot 21.00 uur. Deze tijden sluiten aan bij het hoogseizoen binnen het
recreatieseizoen en de vaartijden (momenten waarop op de Naardertrekvaart toegang wordt geboden
middels het bedienen van bruggen en sluizen) zoals ze voor de toekomstige situatie zijn
overeengekomen.
Op de opmerking van aanwezigen dat de genoemde periode niet de drukste periode voor autoverkeer
is, merkt Bert-Jan Espeldoorn op dat dit met opzet is gedaan. Ondanks dat de periode voor het
autoverkeer niet maatgevend is, is de periode gegeven het doel van het onderzoek door de drukke
recreatievaart toch maatgevend. Overigens kan ook gebruik worden gemaakt van andere
verkeerstellingen die wel in perioden zijn uitgevoerd die voor het autoverkeer maatgevend zijn. Zo kan
een volledig beeld worden gemaakt van de toekomstige situatie.
Vervolg verkeersonderzoek
Na afronding van de tellingen in augustus en de aansluitende verwerking van de resultaten, kan worden
gestart met het bij elkaar brengen van de verkeerstellingen van het wegverkeer en de prognoses van de
recreatieve vaart in een simulatie. Elk van de locaties wordt virtueel gemodelleerd.
Van de zeven locaties zijn zes locaties ongeregeld (zonder verkeerslichten) en is de locatie
Hakkelaarsbrug voorzien van een verkeersregelinstallatie (VRI). In de simulatie wordt de actuele
verkeersregeling van de VRI opgenomen.
Na het invoeren van de verkeersgegevens en de gegevens m.b.t. het openen van de bruggen en sluizen
(duur en frequentie) kunnen real-time simulatiebeelden van de verkeersafwikkeling worden
gegenereerd. Bert-Jan Espeldoorn laat de aanwezigen hier een voorbeeld van zien. Met de simulatie
worden verkeerskundige criteria als wachtrijlengtes, verliestijden, gemiddelde snelheid, cyclustijden
etc. in beeld gebracht.
Door in de simulatie de getelde verkeersintensiteit te verhogen kan de verkeersafwikkeling voor
toekomstige situaties worden gesimuleerd. Ook kan dan worden bepaald in welke mate de
verkeersintensiteiten kunnen stijgen totdat er geen sprake meer is van een acceptabele
verkeersafwikkeling (gevoeligheidsanalyse).
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Analyse en conclusies
In de laatste fase van het verkeersonderzoek worden de uitkomsten uit het verkeersonderzoek
geanalyseerd en gerelateerd aan de onderzoeksvraag:
Is er sprake van een acceptabele verkeersafwikkeling?
De waarden die horen bij de eerder genoemde verkeerskundige criteria zoals wachtrijlengtes,
verliestijden, gemiddelde snelheid, cyclustijden etc. kunnen op basis van de simulatie nauwkeurig in
beeld worden gebracht. Het toetsen van deze waarden aan objectieve normen is lastig omdat er geen
objectieve normen zijn. Voorbeeld: Is een wachttijd (criterium) van vier (waarde) minuten nou wel of
niet acceptabel? Zonder een norm is deze vraag niet objectief te beantwoorden. Voor de ene
weggebruiker is de waarde van vier wel acceptabel, voor de andere weggebruiker niet.
Het voorgaande betekent dat er sprake zal zijn van een mate van subjectiviteit bij het trekken van
conclusies. Dit onderstreept het belang om het uitvoeren van de analyse en het trekken van de
conclusies gezamenlijk te doen.
Hoe verder?
In een volgende bijeenkomst presenteert de gemeente de prognose van het vaarverkeer, de brug- en
sluisopeningen en de resultaten van de verkeerstellingen. Naar verwachting vindt deze bijeenkomst in
september plaats.
Aanvullende reacties van aanwezigen
• Aanwezigen vragen aandacht voor de relatie tussen de Grote Zeesluis en de Keetpoortsluis.
Deze mogen i.v.m. bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten niet gelijktijdig geopend zijn.
Vanuit dit uitgangspunt geldt ook een relatie met de Amsterdamsepoortbrug.
• Aanwezigen vragen aandacht voor de verwerkingscapaciteit van de Keetpoortsluis bij het
uitvoeren van het onderzoek. Een realistische inschatting van de verwerkingscapaciteit
bepaalt in belangrijke mate de frequentie van het aantal sluisopeningen.
• Aanwezigen vragen naast aandacht voor de verkeerssituatie op de weg ook aandacht voor de
verkeerssituatie (verkeersveiligheid) op het water. Specifiek wordt aandacht gevraagd voor
het samengaan van roeiboten/kano’s met motorboten en mogelijk onveilige situaties. Tevens
is de situatie aan de Vechtzijde van de Keetpoortsluis op dit moment al onoverzichtelijk en
ontbreken voorzieningen voor wachtende scheepvaart. Bij toename van het vaarverkeer wordt
het probleem groter. Dit geldt voor elke brug of sluis.
• Aanwezigen vragen aandacht voor handhaving van de regels op het water en de hinder voor
omwonenden. Deze hinder is zowel het gevolg van het wegverkeer (wachtende auto’s) als van
het vaarverkeer (geluid, luchtkwaliteit, privacy).
• Aanwezigen vragen aandacht voor alternatieve plannen zoals de binnenhaven Muiden met
een zuidelijke bypass naar de Naardertrekvaart.
• Aanwezigen stellen dat in het verkeersonderzoek, naast autoverkeer, ook aandacht moet zijn
voor fietsers en voetgangers.
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Reactie wethouder Verkeer en Vervoer, mevrouw Munneke-Smeets
De wethouder bedankt de aanwezigen voor hun betrokkenheid en inbreng binnen het project. Naast
wethouder Verkeer en Vervoer heeft wethouder Munneke-Smeets ook Leefbaarheid in haar
portefeuille. Deze avond is belegd om de verkeerskundige effecten in beeld te brengen van een
toekomstige toename van het vaarverkeer. De verkeerskundige effecten zijn wat de wethouder betreft
één aspect van het gebiedsprogramma Naarden buiten de Vesting. Zij ziet verkeer als één van de
factoren die de leefbaarheid voor bewoners van de gemeente Gooise Meren bepalen. Door aanwezigen
is een aantal andere zaken ingebracht die mede de leefbaarheid bepalen.
De wethouder is zeer geïnteresseerd in de uitkomsten van het verkeersonderzoek en hoopt op een
constructieve samenwerking.
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