
Verkeersplan &

Monitoringsplan

Willem Fontein, Omgevingsmanager Project Zaanbrug

Provincie Noord-Holland

Willem.fontein@noord-holland.nl

Verkeersplan &
Monitoringsplan

Willem Fontein, Omgevingsmanager

Provincie Noord-Holland

willem.fontein@noord-holland.nl



1. Verkeersplan – tijdens gebruik tijdelijke brug
- Wegverkeer

- Scheepvaart

2. Monitoringsplan

Onderwerpen



Verkeersplan – wegverkeer

Route wegverkeer & maatregelen om hinder 
te beperken waar mogelijk



Situering

Kaart Goudappel

Projectgebied Zaanbrug

Verkeersverbinding via Zaanbrug vervalt
(circa 1,5 jaar)

Uitspraak Raad van State 2019 (PAS):
Route N246- Prins Clausbrug vervalt

Tijdelijke brug vlakbij

‘Meest stikstofbeperkende maatregel’



Tijdelijke brug   kruispunt Zaanweg

Toegankelijk voor:
- Nood-hulp
- Busvervoer
- Fiets/voetganger
- Auto/bromfiets



Situatie tijdelijke brug

3D BAG by tudelft3d

Voetpad

Fietspad

Rijbaan 2 richtingen

Fietsstrook



Fietsverkeer

3D BAG by tudelft3d

Bestaand netwerk



Vrachtverkeer

Bestaand netwerk

Lassie / Meetpapier

Wellwaij (Yongli)

Olam / Veerdijk

Zaanweg

Zuideinde

Verbod vrachtauto

3D BAG by tudelft3d



Autoverkeer

3D BAG by tudelft3d

Bestaand netwerk

Vanuit Zaanweg

Vanuit Wormer

Vanuit Zuideinde



Brugsignalering

3D BAG by tudelft3d
Locatie informatiepaneel melding ‘brug open’



Verkeersplan - schepen  

Route scheepvaart & maatregelen om hinder te beperken 
waar mogelijk

Meeste scheepvaart – juli/augustus 445 st/week

Buiten vaarseizoen ongeveer 16 - 20 vaartuigen per dag  
(112 - 140 st/week)



Wachtplaatsen & begeleiding

3D BAG by tudelft3d

Tijdelijke brug

Wachtplaats recreatievaart

Wachtplaats beroepsvaart

• Verkeersregelaars bij kritische momenten werk
• Bebording en signalering
• Zaanferry (halte Wormerveer) vervalt



Vaarroutes

Tussen Noordzeekanaal 
en AlkmaardermeerZaan

circa 20 km

Nauernaschevaart
circa 23 km

Via Purmererd, 
circa 39 km



Bediening – tijdelijke brug -

• Brug maximaal 1x per half uur bedienen (m.u.v. ochtend / middag spits)

• Ma-Vrij: 1 x per half uur

• Ma-Vrij: 1x open begin ochtendspits 

• Za-Zo: 1x per half uur gehele dag

• Bediening 6.00 uur tot 22.00 uur

• Uitkomsten VISSIM analyse tijdelijke Zaanbrug, 
adviesbureau Goudappel, december 2021

• Eindrapport Bedienregime tijdelijke Zaanbrug, 
adviesbureau Marin, december 2021



Bediening – tijdelijke brug -

Daarbij gelden nog de volgende verduidelijkingen:

• 1e kwartaal monitoren

• De tijdelijke brug wordt bediend op aanvraag

• Variabele openingsduur max. 10 minuten. Afhankelijk stagnatie verkeer: 12 minuten

• Spitssluiting voor recreatievaart 

• Recreatievaart en beroepsvaart zelfde prioriteit

• In beginperiode inzet (nautische) verkeersregelaars

• De brug wordt lokaal bediend



Monitoringsplan

Helpen de maatregelen om hinder te beperken

• Monitoren doorvaart schepen
• Monitoren hinder wegverkeer

‘Zo vlot als mogelijke doorstroming langs ‘hoofdwegen’



Hinder

• Bereikbaarheid

• Leefbaarheid

• Veiligheid

• Kunt u redelijkerwijs komen op uw bestemming

• Voor hulpdiensten bereikbaar? 

• Blijven we binnen de normen voor geluid, 
fijnstof en stikstof (onderzoek + berekeningen)

• Zijn de routes voor alle deelnemers veilig 



Knelpunten -wegen-

Bron: Goudappel

1

2 3

4
Toe-, en afname verkeer

Verkeersplan, maatregelen en 
bedientijden beperken effect op:

1. Plein 13 – N203 – Zaandijkerweg

2. Stationsstraat – N203 - Zaanweg

3. Veerdijk (sluipverkeer)

4. Rotonde Rouenweg – Zandweg – N514

5. Rigastraat – Eendrachtstraat

5



Knelpunten -water-

Bron: Goudappel

1

1. In vaarseizoen op zomerse dagen 
langere wachttijd scheepvaart

2. Beschikbare ruimte / zicht op bruggen

3. Werkzaamheden aan bruggen 2
3



Maatregelen
1. Communicatie

• Verkeersapp – omgevingsapp – buurtapp

• Nieuwsbrief 

• Website

2. Bebording / belijning (brug open, motor af)

3. Regeling Verkeerslichten

4. Afsluiten wegen

5. Inzet verkeersregelaars



Maatregelen -input omgeving-

1. Voorkomen sluipverkeer
• Vb.: Instellen 1-richting verkeer

2. Bereikbaarheid hulpdiensten
• Vb.: Vrijhouden bocht Dubbelebuurt

3. Eerlijkere verdeling verkeer
• Vb.: Voorstel wordt bestudeerd, evt. onderdelen opnemen in 

maatregelenplan

4. Afstemmen overige bouwactiviteiten – vrachtverkeer (bouw)bedrijven

5. Verzoek tot meten luchtkwaliteit en geluid
• Gemiddelde waarden, meten over langere perioden, binnen wettelijke kaders



Maatregelen –hoe monitoren-

1. Op verschillende momenten en diverse middelen

• Visuele inspecties / met regelmaat bekijken van de situatie

• Tellussen

2. Verdere uitwerking met belanghebbenden en extern bureau



Willem Fontein, Omgevingsmanager Project Zaanbrug
Provincie Noord-Holland
willem.fontein@noord-holland.nl







Route effecten

Bron: Goudappel

• Toename van circa 10% /13% op 
Zuideinde/Rouenweg  routekeuze 
effect door andere ligging brug.

• Afname Zaanweg -40%  verkeer 
vanaf Plein 13 gaat al eerder 
tijdelijke brug op.

• Toename Prins Clausbrug 
modelmatig snellere route vanuit 
zuidoost richting noordwest door 
andere ligging brug in netwerk



Onderzoek verkeer

Brugopening in spits 8:00 uur

Brug open ca. 7 minuten 



Onderzoek verkeer

Brugopening in spits 17:00 uur

Brug open ca. 7 minuten 



Onderzoek verkeer

Brugopening tussen de spitsen
9.00 – 16.00 uur

Brug open ca. 8 minuten 



30

Luchtverontreiniging



31

Onderzoeken – overzicht
Luchtkwaliteit

0,05 – 1,2 µg/m3

4015,9 18,6



Verkeersonderzoek

o Hoeveelheden verkeer 2018-2023

 Zaanbrug 13.350 – 14.550 – 15.100 3%

 Zuideinde 9.000 – 10.700 – 10.900 12%

 Wandelweg (m) 17.100 – 16.600 – 16.450 -1%

 Wandelweg (o) 25.950 – 26.300 – 26.450 0,5%

huidig            prognose       tijdelijke brug      
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