
(verkeers)gegevens naar aanleiding van de bewonersgroep van 19 juni en 3 juli 2007 
 
De leden van de bewonersgroep hebben op 19 juni en 3 juli een aantal vragen gesteld over het 
verkeer en geluid. Het gaat daarbij om de volgende zaken, die in deze notitie nader zijn uitgewerkt: 
 
1. De intensiteiten van de afgelopen 10 jaar (1997-2006) zowel voor personenvoertuigen, als voor 

vrachtverkeer 
 
2. Top-20 van wegen met het grootste aandeel vrachtverkeer 
 
3. Ontwikkeling/ betrouwbaarheid verkeersmodel 
 
4. Verwachte ontwikkelingen na 2020 en de invloed hiervan op het verkeer bij Noordhorn 
 
5. Gemiddelde brugopeningstijden in de toekomst 
 
6. Wachtrijlengte voor de brug vanuit Noordhorn 
 
7. Contourkaarten geluid 
 
8. Effecten verkeer langs het Van Starkenborghkanaal 
 
9. Kostenraming van de varianten 



1: Verkeersaantallen N355 Noordhorn - Niezijl 

Personenauto's
Licht 

vrachtverkeer 
Zwaar 
verkeer 

Totaal 
vrachtverkeer Totaal 

1997 6681 692 496 1188 7869
1998 6618 610 389 1006 7624
1999 6759 801 218 1019 7778
2000 6674 826 232 1050 7724
2001 6840 820 221 1040 7880
2002 7029 860 227 1088 8117
2003 7151 859 248 1106 8257
2004 7222 499 198 706 7928
2005 7087 568 237 805 7892
2006 6407 635 255 890 7297

Tabel 1: Aantal motorvoertuigen per werkdag 
 

Jaar Personenauto's
Licht 

vrachtverkeer 
Zwaar 
verkeer 

Vrachtverkeer 
totaal 

1997 84,9 8,8 6,3 15,1 
1998 86,8 8,0 5,1 13,2 
1999 86,9 10,3 2,8 13,1 
2000 86,4 10,7 3,0 13,6 
2001 86,8 10,4 2,8 13,2 
2002 86,6 10,6 2,8 13,4 
2003 86,6 10,4 3,0 13,4 
2004 91,1 6,3 2,5 8,9 
2005 89,8 7,2 3,0 10,2 
2006 87,8 8,7 3,5 12,2 

Tabel 2: Aantal motorvoertuigen per werkdag relatief 
 
Opmerking: 
De definities (voertuiglengtes) voor personenauto's, licht vrachtverkeer en zwaar vrachtverkeer zijn de 
afgelopen jaren een paar keer gewijzigd. De onderstaande tabel geeft de voertuiglengte voor de 
verschillende periodes. 
 

1997-1998 1999-2003 2004-2006 
Personenauto's < 5,4 m < 5,4 m < 5,6 m 
Licht vrachtverkeer 5,4 m - 8,5 m 5,4 m - 12,5 m 5,6 m - 11,5 m 
Zwaar vrachtverkeer > 8,5 m > 12,5 m > 11,5 m 



Aantal voertuigen (absoluut)
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In de bovenstaande grafiek zijn de personenauto's en het vrachtverkeer (licht, zwaar en totaal) in 
absolute aantallen weergegeven. Hieruit blijkt tot 2003 een groei. De lichte daling in de afgelopen 
jaren heeft te maken met de economische teruggang in die jaren. Dit beeld komt overeen met veel 
andere wegen in de provincie. In 2006 was de brug een paar weken gestremd, waardoor de aantallen 
dat jaar beduidend lager zijn. 
 
Het vrachtverkeer is in de afgelopen 10 jaar nauwelijks gegroeid. De daling in 2004 wordt veroorzaakt 
doordat een vrachtwagen na 2004 anders is gedefinieerd: de lengte van een vrachtwagen is gestegen 
van 5,4 naar 5,6 meter; hierdoor vallen er minder voertuigen in deze categorie en meer onder 
personenauto's.



2: Percentage vrachtverkeer op provinciale wegen 2006 

De onderstaande tabel geeft een top-20 van wegvlakken met veel vrachtverkeer op provinciale 
wegen. Tussen Niezijl en Noordhorn is het aandeel relatief hoger dan op andere provinciale wegen. 
Ter vergelijking: op het weggedeelte tussen Aduard en Hoogkerk bedraagt het percentage 8,2%. Dit 
komt doordat het woon-werkverkeer tussen Aduard en Hoogkerk veel groter is, dan tussen Noordhorn 
en Niezijl. 
 

Nr Weg Nr Locatie 
%
vrachtverkeer

1 N366 Mussel-Nulweg 18,5 
2 N362 Nieuwolda-Midwolda 18,2 

3 N367 
Winschoten_N-
Winschoterhoogebrug 16,4 

4 N969 Rhederbrug-Duitsegrens 15,4 
5 N366 Zuidwending-N367 14,9 
6 N366 Onstwedderweg-N374 14,8 
7 N363 N46-Spijk 14,1 
8 N365 RuitenAAkanaal-Bourtange 13,5 
9 N363 Baflo-Warffum 13,0 

10 N355 Grijpskerk/oost-Niezijl/oost 12,5 
11 N969 Bellingwolde-Rhederbrug 12,4 
12 N388 RWA7-Boerakker 12,3 
13 N355 Niezijl/oost-Noordhorn 12,2 
14 N365 Beumeesweg-Luringstraat 11,7 
15 N388 Stadsweg-Schoolstraat/Zoutkamp 11,6 
16 N367 Raadhuisweg-Kerklaan 11,4 
17 N388 N388-Grootegast 11,1 
18 N976 Jipsinghuizen-Sellingen 10,6 
19 N361 N388-Lauwersoog 10,4 
20 N367 Winschoten_Z-Tweekarspelenweg 10,2 
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3. Ontwikkeling/ betrouwbaarheid verkeersmodel 
 
De betrouwbaarheid van een verkeersmodelsysteem wordt bepaald op basis van het basisjaar. 
Allereerst wordt het basisjaar nagebouwd (autonetwerk, woningen en inwoners, bedrijven en 
arbeidsplaatsen). Vervolgens berekent het modelsysteem een prognose voor het basisjaar (in dit 
geval 2000). Deze prognose wordt getoetst aan de verkeerstellingen uit het basisjaar. Door middel 
van een statistische toets wordt dan bepaald of het modelsysteem betrouwbaar is en eventueel 
aangepast. 
 
Vervolgens worden de harde plannen voor het prognosejaar (2020) in het model ingevoerd 
(infrastructurele maatregelen, bedrijven en arbeidsplaatsen, woningen en inwoners). Harde plannen 
zijn plannen waarover een bestuurlijk besluit is genomen en 100% zekerheid is dat het voor 2020 is 
gerealiseerd. Met deze input berekent het modelsysteem een prognose voor het jaar 2020. In zijn 
algemeenheid kan een marge gehanteerd worden van + of - 10%. Dit kan worden uitgedrukt in een 
marge qua verkeersintensiteit (bijvoorbeeld (18.000 - 22.000 mvt/etmaal) of als marge in jaren (2018 - 
2022). 
 
In het jaar 2000 bedroeg de gemiddelde (werkdag)intensiteit op de N355 tussen Noordhorn en Niezijl 
7600 motorvoertuigen. Met de relevante wijzigingen in het netwerk zal dit aantal in 2020 toenemen tot 
9600 motorvoertuigen. 
In de onderstaande grafiek zijn van de periode 1990 tot 2000 de werkelijke aantallen voertuigen 
tussen Noordhorn en Niezijl weergegeven. De gestippelde lijn geeft de prognose uit het model weer. 
Daarnaast is de meting uit 2005 (7830 motorvoertuigen) in de grafiek gezet (vierkantje). Hieruit blijkt 
dat de telling achter loopt op de prognose. 
 



4. Ontwikkelingen in regio Noordhorn/ Zuidhorn 
 

De oplossing bij Noordhorn moet ook op langere termijn het verkeer goed kunnen verwerken, ook ruim 
na 2020. De verkeersmodellen geven op dit moment alleen informatie tot 2020 (zie 3). Daarom is 
gekeken naar andere bronnen die van invloed zijn op het verloop van het verkeer na 2020. 
 
In het kader van het nieuwe Provinciaal OmgevingsPlan (POP) is een notitie over de toekomst van 
Groningen opgesteld (Notitie Demografie onderzoek1). Hierin zijn de verwachte ontwikkelingen van de 
bevolking en werkgelegenheid opgenomen. 
 
Uit de conclusies van de notitie komt naar voren dat er in de provincie Groningen een tweedeling 
ontstaat:  
"De economische ontwikkeling in West- en Centraal Groningen is voorspoediger, de bevolking 
vergrijst er minder en krimpt niet en het draagvlak voor het voorzieningniveau blijft in stand. In Delfzijl 
en omgeving en Oost-Groningen moet in de nabije toekomst rekening gehouden worden met krimp. 
(…) De werkgelegenheidsstructuur in Centraal Groningen is wezenlijk sterker dan die in Oost-
Groningen en Noord-Groningen (met name Delfzijl en omgeving). In de toekomst zal de 
werkgelegenheid zich verder concentreren in de regio Groningen Assen." 
 
De onderstaande figuren (zie volgende pagina) geven de prognoses voor de bevolking en de 
werkgelegenheid weer. De gemeente Zuidhorn ligt op de wip tussen groei en krimp. Ten oosten van 
de gemeente groeit de bevolking, net als in de gemeente zelf. Dit komt met name door de nieuwe 
woonwijk Oostergast. Naar het westen toe treed krimp op. In het figuur over de werkgelegenheid zijn 4 
scenario's weergegeven. Alle scenario's gaan uit van stabilisatie of een afname van de 
werkgelegenheid in de provincie na 2020.  

 
1 De notitie is te vinden op de website van www.popgroningen.nl onder POP Bibliotheek 





5. Gemiddelde brugopeningstijden in de toekomst 
 
In de bewonersgroep wordt getwijfeld aan de gemiddelde brugopeningstijd van 4,2 minuten in 2020. 
Vorig jaar Rijkswaterstaat in opdracht van de provincie Groningen een simulatieonderzoek naar de 
brugbewegingen in Zuidhorn en Aduard uitgevoerd. Dit rapport gaat uit van de groei van het 
scheepvaart- en autoverkeer en aanpassing van de brug (waardoor schepen elkaar onder de brug 
kunnen passeren), maar zonder de omlegging van de N355 (dus de huidige situatie met meer 
verkeer). 
 
Uit het rapport is de onderstaande passage gekopieerd, inclusief de tabel. 
"Indien in de toekomst alleen de huidige brug wordt vervangen door een brug op dezelfde 
aanleghoogte, zal het aantal brugopeningen per week tussen nu (2005) en 2020 van 181-183 
naar 199-203 (+9-12%) toenemen als gevolg van de hogere scheepvaartintensiteit. Deze 
extra brugopeningen genereren een stijging van de totale roodlichttijd per week van 13,3 
naar 14,6 uur in mei en van 13,8 naar 14,9 uur in juli, ofwel 8-10% meer uren dat de 
brug per week openstaat in vergelijk met de huidige situatie. 
De doorvaartbreedte van de burg neemt toe van 22m in de huidige situatie tot 54m in de nieuwe 
situatie, ofwel van een éénstrooks- naar een tweestrooksprofiel. Hierdoor kunnen schepen sneller 
varend de brug passeren en is passage van schepen nabij de brug beter en sneller mogelijk. Dit 
resulteert in een afname van de gemiddelde openingsduur (gemiddelde roodlichttijd) van 4,41 naar 
4,33 minuten in mei en van 4,55 naar 4,48 minuten in juli (-2%). De maximale openingsduur (95e 
percentiel roodlichttijd) neemt van 9,26 naar 9,02 minuten in mei en 9,41 naar 9,14 minuten in juli (-
3%) af." 

 
De bedoeling is om bij de vervanging van de huidige brug de doorvaarthoogte in gesloten toestand te 
verhogen van 3,6 naar 4,0 meter. Dit heeft tot gevolg dat de brug voor minder schepen geopend hoeft 
te worden en de gemiddelde roodlichttijd ligt daalt tot 4,2 minuten. 

Conclusies 
De toename van het scheepvaartverkeer leidt er niet toe dat de brug per keer langer is geopend 
(roodlichttijd) doordat schepen elkaar onder de brug kunnen passeren. De tijd dat de brug is geopend 
neemt zelf iets af. 
De maximale filelengte neemt wel toe. Dit komt door de toename van het verkeer.  
 
Voor meer informatie is het rapport simulatieonderzoek naar de brugbewegingen in Zuidhorn en 
Aduard te downloaden vanaf de website www.wegomleggingzuidhorn.nl.



6. Wachtrijlengte voor de brug vanuit Noordhorn 

De modelrapportage van Goudappel Coffeng geeft voor 2020 in de 2-uurs ochtendspits aan dat er 
410 motorvoertuigen (autoverkeer +  vrachtverkeer) richting Zuidhorn rijden. Het drukste uur 
(maatgevende spits) betreft 55% van het verkeer (225 motorvoertuigen).  
 
Voor 2030 is dezelfde prognose aangehouden als de toename 2000-2020 (zie hoofdstuk 4). De 
verwachting is dat de toename maximaal hetzelfde zal zijn, 1,2% per jaar). Een toename van 13% 
betekent dat in 2030 255 motorvoertuigen op het drukste uur van de spits de brug zullen passeren.  
Bij de berekening wordt gewerkt met personenautoeenheden (PAE). Het percentage vrachtverkeer 
bedraagt zo'n 10%. De totale intensiteit in de spits komt daarmee omgerekend op 280 PAE. 

In het rapport simulatieonderzoek brugbewegingen bruggen Zuidhorn en Aduard (zie hoofdstuk 5) is 
aangegeven dat de gemiddelde roodlichttijd 4,2 minuten bedraagt. In 95% van de gevallen (95e

percentiel) zal de roodlichttijd niet boven de 8,8 minuten uitkomen. De minimale roodlichttijd is 3,5 
minuten, wat dicht bij het gemiddelde ligt. Een roodlichttijd van meer dan 6 minuten zal daardoor al 
weinig voorkomen. Voor de berekening is daarom uit van deze waarde uitgegaan. 
 
Berekening 
PAE per uur 280
PAE per minuut 5
Wachtrijlengte (PAE) (*6 minuten) 28
Wachtrijlengte (meter) (*6 meter) 168
Met aankomstverdeling 90e 
percentiel (1,4)2 235

Controle formule ASVV 
In het ASVV staat voor het bepalen van de wachtrijlengte de volgende formule: 
Nm = (q*R/ (1-(j/v)q)) * 1/1-y 
 
j: gemiddelde lengte van voertuig plus tussenruimte (m) 6 meter 
v: snelheid voor het afremmen (m/s) 13,889 m/s 
q: aantal aankomende voertuigen per seconde (=I/3600) 0,067 s
R: roodfase (sec) 360 s
y: belastingsgraad (=I/K) 0,1667
K: afrijcapaciteit 1800 mvt/h 
I: intensiteit in beschouwde richting (in pae) 280 pae 

Nm = 34,3 pae 
Wachtrijlengte = 205 meter 
Aankomstverdeling volgens Poisson (90e percentiel)2 1,4 � wachtrijlengte: 247 meter 

Conclusies 
De filelengte is met 247 meter een stuk lager dan de huidige (456 meter) en de referentiesituatie3 (503 
meter). 
In variant I is de afstand tot de rotonde met 270 meter het kortste. Met een verwacht wachtrijlengte 
van 247 meter zal de rotonde in deze variant niet vastlopen. Bij brugopeningen zal een deel van het 
verkeer de hoge vaste brug kiezen, waardoor de wachtrij in de praktijk nog kleiner zal zijn. In deze 
berekening is hiermee geen rekening gehouden. 
 
Bronnen: 

• MER wegomlegging Zuidhorn, Modelberekeningen Goudappel Coffeng 2006 (alternatief 4A) 
• Simulatieonderzoek brugbewegingen bruggen Zuidhorn en Aduard (2006) 
• ASVV 1996 (Aanbeveling Stedelijke VerkeersVoorzieningen binnen de bebouwde kom) 

 
2 Omdat het verkeer niet gelijkmatig over het uur is verdeeld, wordt de gemiddelde waarde met 1,4 vermenigvuldigd, om 
hiermee het worstcase-scenario  
3 Referentiesituatie betreft het jaar 2020 zonder aanpassingen aan de weg 



7: Contourkaarten geluid 
 

Vanuit de bewonersgroep is opgemerkt dat volgens de vastgestelde Weg Geluidhinder voor de N355 
contourkaarten nodig zouden zijn. 
Volgens art. 118 van de wet geluidhinder moet de wegbeheerder voor wegvakken met een hogere 
intensiteit dan 6 miljoen voertuigen per jaar geluidcontourkaarten maken. Dat komt er op neer dat het 
voor provinciale wegen op dit moment alleen hoeft voor enkele wegvakken bij Leek en Winschoten, de 
ringweg Groningen en de N366 tussen Veendam en Pekela.



8. Effecten verkeer langs het Van Starkenborghkanaal NZ 

Het weggedeelte van het Van Starkenborghkanaal NZ richting Aduard is een lokale weg. Door de 
bewoners is aangeven dat deze weg nu al veelvuldig wordt gebruikt door doorgaande autoverkeer en 
vrachtwagens. Dit leidt tot ongewenste situaties omdat de smalle weg niet op dit verkeer is berekend. 
De bewoners zijn ook bang dat als de weg in de toekomst weer rechtstreeks wordt aangesloten op de 
rijksstraatweg de problemen zullen verergeren. 
 
Uit de modelrapportage blijkt dat de alternatieven niet van invloed zijn op het aantal motorvoertuigen 
dat gebruik maakt van het Van Starkenborghkanaal NZ (zie onderstaande plaatjes). In alternatief 5B is 
het aantal motorvoertuigen nog iets hoger. 
 
Voor de varianten op 4A die nu voorliggen, zitten geen grote verschillen in het aantal motorvoertuigen. 
Dit betekent dat de variant niet van invloed is op het verkeer op dit weggedeelte. In de nadere 
uitwerking vormt dit aandachtspunt.

Alternatief 5B

1342

Alternatief 4A 

1209



9. Kostenraming van de varianten 
 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van kosten per variant. Deze kosten kunnen in deze fase 
nog voor 20% afwijken. 
 

Variant I IA II III IV V VI VII VIII 
miljoen 
euro 

21,5 23,1 23.4 28,9 n.v.t. 29,7 25,3 28,9 meer dan 
100 


