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1 INLEIDING 
 
Het Ingenieursbureau van de gemeente Groningen heeft MARIN’s Nautical Centre 
MSCN gevraagd een vervolgonderzoek te doen naar de nautische consequenties van 
een nieuwe busbaanbrug over het Noordwillemskanaal direct ten westen van het 
centraal station in Groningen. Begin 2011 heeft MARIN een onderzoek (MARIN Project 
Nr. 25011) uitgevoerd voor deze brug, bestaande uit een toetsing van de veiligheid en 
vlotheid bij de passage van de bruggen over het Noordwillemskanaal in Groningen 
rekening houdend met een maximaal schip met afmetingen: 57 m x 7,06 m 
(“Catharina”). De bevindingen van de toetsing zijn in opdracht van ipv Delft 
gerapporteerd in een memo d.d. 17 januari 2011 [1]. Naar aanleiding van deze 
toetsing heeft de gemeente Groningen het ontwerp van de brug aangepast. 
 
Het vervolgonderzoek omvat een fast-time simulatie studie naar de veiligheid en 
vlotheid van de doorvaart van een schip met de maximale afmetingen 65 m x 7,3 m. 
Hierna kortweg aangegeven als het maatgevende schip. Het schip is in principe 
uitgerust met een adequate boegschroef van 195 PK. Omdat er ook sprake kan zijn 
van schepen zonder boegschroef zijn er tevens simulaties uitgevoerd om te bepalen 
tot welke windkracht maximale schepen zonder boegschroef de van Hallbrug, de 
spoorbrug en de nieuwe busbaanbrug kunnen passeren.  
 
De voorliggende vraag voor het onderzoek is besproken op een bijeenkomst op 11 mei 
2011 te Groningen. Hierbij kwam naar voren dat als het maatgevende schip getest 
wordt onder de maximale windomstandigheden het model van het schip uitgerust zal 
zijn met een boegschroef. Daarom wordt ook gesimuleerd met het maatgevende schip 
met boegschroef. 
 
Naast de nautische veiligheid van de doorvaart is ook de tijd die benodigd is voor het 
passeren van de bruggen van groot belang, omdat de dienstregeling van de passerende 
treinen maar beperkte openingstijden toelaat. Daarom worden de consequenties van de 
nieuwe busbaanbrug beschreven in een korte beschouwing. 
 
Het manoeuvreeronderzoek is uitgevoerd met het fast-time manoeuvreerprogramma 
SHIPMA (zie Bijlage voor een beschrijving van dit simulatieprogramma). Bij deze 
simulaties zijn de effecten van stroom en wind meegenomen.  
 
Naast de manoeuvreerstudie wordt een beschouwing gegeven over de consequenties 
voor de pleziervaart van de nieuwe busbaanbrug en wat de effecten zullen zijn op de 
‘rood licht tijd’ van de bruggen.  
 
Dit rapport bevat een beschrijving van de vaarten en de analyse, in de volgende 
hoofdstukken: 
Hoofdstuk 2: Doel van het onderzoek; 
Hoofdstuk 3: Opzet van de simulaties; 
Hoofdstuk 4: Resultaten van de simulaties; 
Hoofdstuk 5: Consequenties pleziervaart van een langere doorvaart; 
Hoofdstuk 6: Conclusies en aanbevelingen; 
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2 DOEL VAN HET ONDERZOEK  
 
Het doel van het onderzoek is het toetsen van de veiligheid en vlotheid bij de passage 
van de busbaanbrug, de spoorbrug en de van Hallbrug over het Noordwillemskanaal in 
Groningen volgens het aangepaste ontwerp. Het maatgevende schip heeft de volgende 
afmetingen: 65 m x 7,3 m. Er worden simulaties gedaan voor het maatgevende schip 
uitgerust met een adequate boegschroef, en het maatgevende schip zonder 
boegschroef. 
 
Naast de nautische veiligheid van de doorvaart is ook de tijd die benodigd is voor het 
passeren van de bruggen van groot belang. Voor de beroepsvaart worden de 
passagetijden van de bruggen bepaald met de resultaten.  
 
Daarnaast wordt een beschouwing gegeven over de consequenties voor de pleziervaart 
van een langere doorvaart en wat de effecten zullen zijn op de ‘rood licht tijd’ van de 
bruggen. 
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3 OPZET VAN DE SIMULATIES 
 
3.1 Inleiding 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de gegevens die gebruikt zijn voor de voorbereiding en opzet 
van de fast-time simulaties uitgevoerd met het programma SHIPMA (zie Bijlage A). De 
opdrachtgever heeft de Autocad tekening ‘Nautisch onderzoek MARIN.dwg’ 
aangeleverd met daarin het ontwerp van de nieuwe busbaanburg. De maatgevende 
windcondities zijn aangeboden in de offerte 25428_1. De windcondities zijn vervolgens 
bij de offerteaanvraag van 05-06-2013 goedgekeurd door de opdrachtgever. De 
stroomcondities voor de simulaties zijn opgezet met de, door de opdrachtgever, 
geleverde gegevens. 
 
Het maatgevende schip is een leeg en geladen vrachtschip: Dit schip heeft een lengte 
van 65,00 m, een breedte van 7,30 m en een diepgang van 2,50 m. Het schip is 
daarmee net iets groter dan een standaard CEMT klasse II schip. De afmetingen van 
het schip zijn gelijk aan de maximale afmetingen toegelaten op het Noordwillemskanaal. 
Het schip is voorzien van een hoofdmotor van 450 PK en een boegschroef van 195 PK.  
 
Voor de opzet van de scenario’s is een eerste set van acht simulaties met het 
maatgevende schip uitgevoerd met boegschroef. Hierna zijn nog acht simulaties 
uitgevoerd zonder gebruik te maken van de boegschroef. 
 
 
3.2 Lay-out van de brug 
 
Voor de lay-out van de brug is gebruik gemaakt van de Autocad tekening ‘Nautisch 
onderzoek MARIN.dwg’ zoals deze door de opdrachtgever is aangeleverd. Een 
overzicht van deze tekening is gegeven in figuur 3.1, waarbij er een aantal Autocad 
layers is uitgeschakeld ten behoeve van de leesbaarheid. Ten noorden en zuiden van 
de Autocad tekening van de brug is de baan van het Noordwillemskanaal overgenomen 
vanuit data van het internet programma Google maps. Dit is gedaan omdat er voor het 
varen met een schip in het programma Shipma een iets langere aanloop nodig is om 
vanuit een stabiele situatie te starten. In de betreffende Autocad tekening is ook een 
dwarsdoorsnede van de diepte bij de brug geleverd. Deze dwarsdoorsnede is gebruikt 
voor het modelleren van de diepte van de gehele vaarweg. 
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Figuur 3.1 Overzicht Autocad tekening ‘Nautisch onderzoek MARIN.dwg’ 
 
De geleidewerken voor en in de brug zijn ook getekend in de Shipma baanplots, zoals 
zichtbaar in figuur 3.2. Het programma Shipma kan het botsen of glijden langs een 
geleidewerk echter niet simuleren. Als het maatgevende schip de van Hallbrug, de 
spoorbrug en de busbaanbrug niet kan passeren zonder te glijden langs de 
geleidewerken kan alleen een inschatting worden gegeven hoe het schip de drie 
bruggen zal passeren. Deze inschatting is dan wel gebaseerd op basis van het invaren 
van de voorkant van het schip tussen de geleidewerken en de raaksnelheid van het 
schip bij het punt van raken van de geleidewerken, zoals deze door Shipma worden 
berekend. Het schip zal echter bij de simulaties op het punt van raken door de 
geleidewerken, brughoofden of kades heen varen. 
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Figuur 3.2 Lay-out van de geteste brug locatie. 
 
In MARIN rapport 25011.600 is eerder een nautische evaluatie uitgevoerd voor het 
toenmalige ontwerp. Omdat het ontwerp veranderd is zullen we hier ook kort ingaan op 
de locatie en lay-out van deze brug en hoe dit zich verhoud tot de richtlijnen (zie 
Richtlijnen Vaarwegen [2]). 
 
De beschouwing van de bestaande en nieuwe situatie wordt uitgevoerd voor het 
maatgevende schip en voor het gelijke schip als deze geen boegschroef zou hebben 
(hierna kortweg als het maatgevende schip zonder boegschroef). 
 
 
3.3 Locatie en lay-out van de bestaande bruggen 
 
De bestaande spoorbrug en de van Hallbrug zijn zodanig gelegen dat, varend in 
noordelijke richting, voor de spoorbrug ruimte is om op te lijnen voor de brugpassage. 
Ook bij het passeren naar het zuiden is er daardoor na de brug ruimte om de bocht in te 
zetten. De bruggen hebben een doorvaartlengte van ongeveer 35 m, gerekend tussen 
de min of meer evenwijdige delen van de geleidewerken. De vrije doorvaartbreedte van 
de spoorbrug en de van Hallbrug is 9 m. De spoorbrug en de van Hallbrug liggen iets 
minder dan één scheepslengte na het midden van een bocht met een bochtstraal van 
ca. 115 m. Het hoekverschil van de as van de vaarweg voor en na de brug is ca. 26 
graden. Ten zuiden (100 m) van deze bocht ligt nog een bocht met een bochtstraal van 
ca. 225 m en een hoekverschil van ca. 17 graden. Er is vanaf het begin van deze 
bochten redelijk zicht op verkeer noordelijk van de brug. 
 
 
3.4 Locatie en lay-out van de busbaanbrug 
 
De nieuwe brug wordt zodanig geplaatst dat een doorvaart van ongeveer 90 m lengte 
ontstaat, gerekend tussen waar de geleidewerken aan beide kanten van de vaarwegen 
staan. De vrije doorvaartbreedte van de bruggen loopt van 9 m in de van Hallbrug naar 
16,7 m aan de noordkant van de nieuwe busbaanbrug, naar 17,7 m aan de zuidkant van 
de nieuwe busbaanbrug, tot 22,8 m bij de zuidelijke mond van de geleide werken aan 
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beide kanten. Vanaf het zuiden varend ligt de nieuwe busbaanbrug tegen de bocht aan, 
waardoor de mogelijkheid om op te lijnen zeer kort is. Ook vanuit het noorden komend 
zal het schip over zeer korte afstand moeten draaien om de nieuwe koers na de bocht te 
bereiken. Doordat de breedte bij de zuidelijke mond van de geleidewerken nog vrij groot 
is, bestaat er de mogelijkheid om hier de bocht al in te zetten. Daardoor hoeft er niet 
geheel te worden gestopt om de draai in te zetten. 
 
 
3.5 Evaluatie nieuwe busbaanbrug  
 
Zoals al eerder opgemerkt wordt het kanaal ter plaatse van de spoorbrug en de van 
Hallbrug gekarakteriseerd als een enkelstrooks-profiel voor een CEMT klasse II 
vaarweg. De minimale breedte van een beweegbare brug is dan 8,5 m. De minimale 
breedte van de bestaande bruggen is 9 m, waarna de breedte tussen de geleidewerken 
naar het zuiden toe uitloopt tot 22,8 m. Het breedste punt onder de nieuwe busbaanbrug 
is 17,7 m breed. De lengte van de bruggen samen, inclusief geleidewerken, is 90 m. Dit 
is aanzienlijk meer dan 0,5 maal L (de lengte van het schip), die in [2] als maximum 
wordt gegeven. Hierbij is volgens [2] zeker een breedtetoeslag nodig. Deze toeslag is 
0,02 L, wat neer komt op ruim 1 m voor de het maatgevende schip. Dus ook hier geldt 
dat de, tot 22,8 m uitlopende geleidewerken, in zuidelijke richting zeker adequaat zijn. 
Varend in noordelijke richting wordt de breedte echter steeds kleiner, waardoor de 
bestaande van Hallbrug en de spoorbrug in die richting net niet aan de richtlijnen 
voldoen.  
 
De nieuwe situatie voldoet niet aan de richtlijnen [2] ten aanzien van de afstand van 
brug tot bocht. Het maatgevende schip kan hierdoor in noordgaande richting beperkt 
oplijnen voor de nieuwe busbaanbrug en zal in zuidgaande richting de bocht beperkt 
kunnen inzetten in het vaarwegdeel tussen de geleidewerken van de nieuwe 
busbaanbrug. Deze manoeuvres zijn alleen acceptabel als ze vergeleken worden met 
‘aanlegmanoeuvres’ en ‘wegvaarmanoeuvres’. Het schip vaart dan zeer langzaam, zal 
met behulp van boegschroef de beweging van de boeg controleren en zal misschien de 
kant raken. Omdat bij de brugpassage het schip enige snelheid moet houden zullen de 
geleidewerken moeten worden voorzien van materiaal met een lage wrijving om schade 
aan het schip te voorkomen. Daarnaast zullen de geleidewerken aan één stuk moeten 
doorlopen om zonder schade aan schip en geleidewerken te kunnen ‘glijden’. 
 
De bocht in de oostelijke oever ligt direct tegen de zuidkant van de nieuwe 
busbaanbrug. Aan de westelijke oever zit een knik in de buitenbocht, waardoor er vanuit 
de busbaanbrug naar het zuiden nog 40 m rechte oever is. De richtlijnen [2] geven aan 
dat voor en na een bocht in de vaarweg een recht vaarwegvak met een lengte van 1,5 L 
moet zijn. Daar voldoet de busbaanbrug dus niet aan. Het maatgevende schip zal 
waarschijnlijk vanuit het zuiden varend echter wel kunnen oplijnen voor de brug, 
waardoor dit geen probleem behoeft te zijn.  
 
Het schip zal in de bocht 5 a 6 km/u kunnen varen en nadat de kop tussen de 
geleidewerken zit vooruit moeten varen en zonodig het achterschip bijdraaien om in de 
brug te komen. Hierbij zullen ofwel de boegschroef ofwel de geleidewerken nodig zijn 
voor het doorvaren van de brug. 
 
Extra breedte tussen het zuidelijke gedeelte van de geleidewerken ten opzichte van het 
eerdere ontwerp van de brug zoals aanbevolen voor de Nautische evaluatie 
Busbaanbrug [1] in project 25011 is noodzakelijk omdat het schip zuid van de brug niet 
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voldoende lengte heeft om recht voor de brug te komen. De extra breedte in het 
zuidelijke gedeelte ten opzichte van het ontwerp van de brug zoals aanbevolen voor de 
eerdere Nautische evaluatie Busbaanbrug [1] in project 25011, betekent dat er nu 
eerder kan worden begonnen met draaien bij zuidgaande manoeuvres en later kan 
worden gestopt met draaien bij noordgaande manoeuvres. Dat zorgt er voor dat de 
verwachting is dat de snelheid waarschijnlijk hoger zal zijn dan de verwachte 3 km/u uit 
[1]. Of de gehele extra breedte noodzakelijk is zal moeten blijken uit de resultaten van 
de simulaties. 
  
Bij de zuidgaande vaart zal het schip de van Hallbrug, de spoorbrug en de nieuwe 
busbaanbrug met 5 a 6 km/u passeren, waarna het schip bij het verlaten van de nieuwe 
busbaanbrug het voorschip naar bakboord zal brengen met de boegschroef.  
 
De situatie is in principe acceptabel omdat ervan uitgegaan wordt bij het ontwerp van 
bruggen volgens de richtlijnen [2] dat schepen voorzien zijn van een boegschroef van 
voldoende vermogen. Uit eerder onderzoek naar de bij de vloot aanwezige 
manoeuvreermiddelen (Inventarisatie manoeuvreermiddelen [3]) bleek dat bij schepen 
boven de 38 m 80% of meer een boegschroef had. Doordat zoveel schepen uitgerust 
zijn met een boegschroef is de conclusie gerechtvaardigd om de brug te ontwerpen voor 
schepen met een boegschroef, wat de conclusie ondersteunt dat de ontworpen brug 
acceptabel is. 
 
 
3.6 Windgegevens 
 
Met de opdrachtverlening is afgesproken de randvoorwaarden voor wind te gebruiken 
uit het nautisch onderzoek voor de nieuwe brug over het Winschoterdiep zoals 
uitgevoerd in 2005/2006 voor de gemeente Groningen (MARIN Project 19153,); dat wil 
zeggen de windrichtingen west, noordwest en oostnoordoost. 
 
De windsnelheden ter plaatse van de brug zijn bepaald aan de hand van KNMI-
gegevens en gegevens t.a.v. de bebouwing van het voorland. De gegevens de 
bebouwing van het voorland zijn gecontroleerd met de gegevens zoals die via 
www.knmi.nl/samenw/hydra beschikbaar zijn voor dit gebied.  
 
De windsnelheden, voor 10 m hoogte, zijn bepaald met de windgegevens voor Eelde 
welke zijn omgerekend voor de situatie ter plaatse van de te bouwen brug met behulp 
van de ruwheden van het voorland. De ruwheden die vastgesteld zijn met behulp van 
het KNMI zijn voor de richting west 1,34, voor de richting NW 1,32 en voor de richting 
oostnoordoost 1,04. Deze gegevens leiden, voor de 10% en 2% overschrijdingskans, tot 
de volgende tabel: 
 

locatie overschr. kans  hoogte W NW ONO 
Eelde 10% 10 m 9,9 8,7 7,2 
brug 10% 4 m 3,73 3,29 3,11 

Eelde 2% 10 m 13,00 11,35 9,35 
brug 2% 4 m 4,9 4,3 4,1 

Tabel 3.1 Windsnelheden op 10 m hoogte voor meetpunt Eelde en op 4 m hoogte voor 
bruglocatie voor 10% en 2% overschrijdingskans 
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Doordat er sprake is van veel bebouwing rondom de locatie van de busbaanbrug nemen 
de windsnelheden sterk af. Het veranderen van de bebouwing rond de busbaanbrug zou 
tot andere uitkomsten leiden. Daarmee kan eventuele wijziging van de bebouwing in de 
toekomst leiden tot de ongeldigheid van delen van de conclusies van dit rapport. 
 
De getallen voor de 2% overschrijdingskans zijn gebruikt voor de opzet van de simulatie 
scenario’s. Voor het ontwerp van vaarwegen en kunstwerken voor de binnenvaart wordt 
in Nederland standaard gebruik gemaakt van de 2% overschrijdingskans. 
 
De windsnelheden voor 4 m hoogte worden vervolgens gebruikt voor de simulaties 
omdat het maatgevende schip niet hoger is dan deze 4 m. 
 
 
3.7 Stroomgegevens 
 
Het stroomveld voor de simulaties is bepaald naar aanleiding van de door de 
opdrachtgever verstrekte verklaring van het Waterschap Hunze en Aa dat het 
Noordwillemskanaal ter plaatse van de brug een maximale afvoercapaciteit van 35 
m³/sec heeft. De maximale stroomsnelheid onder de brug is 0,50 m/sec. De 
stroomrichting is noordgaand. Deze maximale conditie is als maatgevende conditie 
gebruikt voor de simulaties. Naar alle waarschijnlijkheid stroomt het naar de zijkant van 
het Noordwillemskanaal minder dan de aangegeven 0,50 m/sec. Daar het schip bij de 
passage van de brug in het midden van de vaarweg zal passeren zal dit echter geen 
invloed op de resultaten van de simulaties hebben. Daarom is de stroomsnelheid voor 
de gehele breedte van het kanaal constant gemodelleerd. 
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Figuur 3.3 Maatgevende stroombeeld 
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3.8 Maatgevende schip  
 
Zoals in de inleiding reeds vermeld is het Noordwillemskanaal een CEMT Klasse II 
vaarweg. Er is op verzoek van de opdrachtgever gekozen om simulaties te doen met 
een schip van 65 m lengte, 7,3 m breed en 2,50 m diepgang. Voor deze studie zijn de 
volgende gegevens van dit schip beschikbaar:  
Lengte  65,00 m 
Breedte 7,30 m 
Diepgang 2,50 m 
Hoofdmotor 450 PK 
Boegschroef 195 PK 
  

 
Figuur 3.4 De Catharina (een iets kleiner schip dan het maatgevende schip) op de IJssel 
 
Samen met de bij MARIN beschikbare kennis over de rompvormen en 
manoeuvreergedrag van binnenvaartschepen is met deze gegevens het schip 
gemodelleerd. Voor het lege schip is gekozen voor een diepgang van 0,70 m.  
 
Voor het lege schip zijn, voorafgaand aan de simulaties, berekeningen gemaakt om de 
windbelasting op het containerschip te bepalen in 5 m/s wind. Daarmee is gecontroleerd 
of het bij deze simulaties geïnstalleerde boegschroefvermogen van 145 kW (stuwkracht 
bij stilliggend schip 20 kN) voldoende zou zijn voor de compensatie van de statische 
windkracht op het voorschip. De volgende figuur geeft de resultaten van de uitgevoerde 
berekeningen. 
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Figuur 3.5 Dwarskracht als functie van de invalshoek van de wind. 
 
Uit de figuur blijkt dat de maximaal te verwachten dwarskracht op het voorschip bij 5 m/s 
wind optreedt bij schuin van voren inkomende wind (70 graden) en een waarde heeft 
van 1,93 kN. Er is gekozen om de dwarskracht te berekenen met 5 m/s omdat uit de 
windgegevens in tabel 3.1 kan worden afgeleid dat de windsnelheid bij aanloop naar de 
brug niet hoger zal zijn dan 4,9 m/s. De voor de simulaties ingebouwde boegschroef van 
20 kN geeft een grote reserve voor vlaagderigheid en snelheidseffecten (reductie van de 
stuwkracht bij oplopende snelheid). De boegschroef is dan ook ontworpen voor het 
gebruik in situaties met veel meer wind, waardoor er in de beschutte situatie van de stad 
Groningen een grote reserve ontstaat. 
 
 
3.9 Opzet van de scenario’s 
 
Bij de opzet van de scenario’s is ervan uitgegaan dat op het moment van de manoeuvre 
(aanloop en doorvaart van de bruggen) geen ander verkeer gebruik maakt van dit deel 
van de vaarweg.  
 
Er wordt van uitgegaan dat het maatgevende schip met boegschroef genoeg 
manoeuvreervermogen heeft om in de maatgevende windcondities zoals in tabel 3.1 
omschreven de nieuwe busbaanbrug te passeren. Met het lege schip worden in deze 
windcondities een noordgaande en een zuidgaande vaart gesimuleerd. Daarnaast 
worden er met het geladen maatgevende schip met boegschroef een zuidgaande en 
een noordgaande simulatie uitgevoerd. Bij deze laatste twee runs wordt er geen wind 
gesimuleerd aangezien de wind nauwelijks invloed heeft op het geladen maatgevende 
schip. 
 
Om te bepalen tot welke windkracht lege schepen zonder boegschroef kunnen passeren 
zijn zes scenario’s toegevoegd. Hierbij zijn voor de windcondities NW, W en NO 
oplopende windsnelheden getest. Dit betekent dat tijdens de simulaties is geprobeerd 
de windsnelheden te verhogen naar een maximale windsnelheid. Dat heeft als doel de 
limiterende condities voor deze simulaties te vinden. Ook voor het geladen schip zonder 
boegschroef zijn nog twee simulaties opgezet. De scenariomatrix wordt in de volgende 
tabel schematisch weergegeven. 
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Scenario Schip Wind Vaarrichting 
1 Maatgevende schip Leeg 4.3 m/s NW zuid 
2 Maatgevende schip Leeg 4.9 m/s W zuid 
3 Maatgevende schip Leeg 4.1 m/s ONO zuid 
4 Maatgevende schip Leeg 4.3 m/s NW noord 
5 Maatgevende schip Leeg 4.9 m/s W noord 
6 Maatgevende schip Leeg 4.1 m/s ONO noord 
7 Maatgevende schip Geladen Geen wind zuid 
8 Maatgevende schip Geladen Geen wind noord 
9 Maatgevende schip Leeg 

zonder boegschroef 
NW zuid 

10 Maatgevende schip Leeg 
zonder boegschroef 

W zuid 

11 Maatgevende schip Leeg 
zonder boegschroef 

ONO zuid 

12 Maatgevende schip Leeg 
zonder boegschroef 

NW noord 

13 Maatgevende schip Leeg 
zonder boegschroef 

W noord 

14 Maatgevende schip Leeg 
zonder boegschroef 

ONO noord 

15 Maatgevende schip Geladen 
zonder boegsschroef 

Geen wind zuid 

16 Maatgevende schip Geladen 
zonder boegschroef 

Geen wind noord 

Tabel 3.2 scenariomatrix 
 
De baanplots en dataplots van deze vaarten zijn gegeven in Bijlage B (voor de 
presentatie van de vaarten zie paragraaf 4.1).  
 
 
3.10 Vaarstrategie 
 
Bij het passeren van bruggen is de vaarstrategie en het bijbehorende snelheidsregime 
van belang (zie ook [4], De Jong J.H. ir, “Manoeuvreersimulaties Fonejachtbrug/ 
Spoorbrug Grouw”, Rapport OD109.10/03, d.d. 27-02-1996).  
 
De vaarstrategie bij de uitgevoerde simulaties is gebaseerd op een ‘doorvaarsituatie’ 1 
waarbij het schip met een veilige, lage snelheid vaart (ongeveer 6 km/u) met een 
constant motortoerental. Deze vaarstrategie komt de vlotheid van het verkeer ten 
goede. Als de vaart mogelijk is met deze strategie is er sprake van een aanzienlijke 
veiligheidsmarge. In de praktijk kan de schipper namelijk nog een toerenstoot (tijdelijke 
verhoging van het schroeftoerental) geven om (voor korte tijd) de druk op het roer te 
vergroten. Ook kan de schipper bij deze lage snelheid het schip gemakkelijk stilleggen 
en dan pas oplijnen voor de brug als de ‘doorvaar’strategie wegens bepaalde 
omstandigheden (b.v. ander verkeer) niet mogelijk is of risicovol lijkt. 
 
 
 

                                                   
1 Dit is expliciet geen doorgaande vaart waarbij de snelheid nauwelijks verminderd bij de passage van 
een brug. 
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4 RESULTATEN VAN DE SIMULATIES 
 
4.1 Presentatie van de resultaten 
 
De resultaten van de fast-time simulaties worden gepresenteerd in de vorm van 
baanplots en dataplots als functie van de baanparameter: 
 Baanplot met lay-out van omgeving met brug, te volgen baan en de gerealiseerde 

vaart met scheepscontouren om de 10 seconden, (zie figuur 4.1); 
 Ingezoomde baanplot met lay-out van omgeving met brug, te volgen baan en de 

gerealiseerde vaart met scheepscontouren om de 10 seconden, (zie figuur 4.2); 
 Dataplot met snelheid [m/s], schroeftoerental [rps] en roergebruik [deg] , (zie figuur 

4.3); 
 Dataplot met boegschroefgebruik [kN] en geveegde baan [m]. Deze laatste geeft 

het ruimtebeslag (maximaal gebruikte breedte) aan, (zie figuur 4.4); 
 
Alle bovengenoemde plots zijn gegeven in bijlage B. 
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Figuur 4.1 Voorbeeld van een baanplot van het vaartraject  
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Figuur 4.2 Voorbeeld van een Ingezoomde baanplot van het vaartraject bij de brug 
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Figuur 4.3 Voorbeeld van een dataplot met snelheid, schroeftoerental en roergebruik 
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Figuur 5.4 Voorbeeld van een dataplot met dwarskracht door boegschroef en geveegde baan. 
 
Voor het vaartraject van zuidgaande schepen ligt de nieuwe brug bij baanparameter 
140m, (zie figuur 5.5); voor het noordgaande vaartraject ligt de brug bij baanparameter 
197m, (zie figuur 5.6).  
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Figuur 5.5 Voorbeeld van het vaartraject van het zuidgaande schip 
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Figuur 5.6 Voorbeeld van het vaartraject van het noordgaande schip 
 
De resultaten van de vaarten worden beoordeeld aan de hand van het ruimtebeslag 
(baanplot en geveegde baan) en ten aanzien van het gebruik van de 
besturingsmiddelen (schroef/roer en boegschroef). Deze resultaten zijn af te lezen in de 
plots in appendix B en worden in de volgende paragraaf besproken.  
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4.2 Beoordeling van de resultaten 
 
4.2.1 Vaarten met het lege maatgevende schip met boegschroef (runs 1, 2, 3, 4, 

5, 6) 
De vaarten met het lege maatgevende schip met boegschroef geven geen problemen in 
de geteste wind- en stroomcondities. De vaarsnelheden zijn orde 5 à 7 km/u over de 
grond wat als een veilige snelheid kan worden beschouwd. Het lege schip zal door deze 
lage snelheid geen merkbare zuiging ondervinden bij het passeren van de brugpijlers. 
 
De toegepaste roerhoeken komen alleen boven de 20 graden tijdens de bocht ten 
zuiden van de nieuwe busbaanbrug. Dit heeft echter weinig met de ligging van de 
nieuwe busbaanbrug te maken want zonder de aanwezigheid van de brug zou deze 
draai ook moeten worden uitgevoerd. De roerhoeken bij de noordgaande vaarten zijn 
duidelijk hoger dan bij de zuidgaande vaarten. De oorzaak hiervan is de stroom die 
meestaat. Het maatgevende schip kan bij de noordgaande vaarten vrij eenvoudig 
oplijnen voor de brug ondanks deze roerhoeken. Hierdoor blijft de snelheid normaal en 
kost de passage geen extra tijd.  
 
De gebruikte boegschroefkrachten zijn maximaal 7 kN, wat overeenkomt met een 
toegepast vermogen van ongeveer 52 kW. Het is geen enkel probleem om de voorkant 
van het schip te controleren bij deze vaarten. 
 
De padbreedte van het lege maatgevende schip met boegschroef is bij deze runs 
beperkt tot binnen de 9 m in de bestaande spoorbrug en van Hallbrug, en tot 14 m voor 
de nieuwe busbaanbrug. De padbreedte in de nieuwe busbaanbrug is groter omdat 
deze ruimte gebruikt wordt om op te lijnen voor de bestaande brug bij de noordgaande 
simulaties. Bij de zuidgaande simulaties wordt deze extra ruimte gebruikt om de draai 
voor de bocht alvast in te zetten. Uit de simulaties blijkt dat het lege maatgevende schip 
met boegschroef bij de toegepaste vaarstrategie geen extra hinder van de brug op deze 
locatie ondervindt. 
 
4.2.2 Vaarten met het geladen maatgevende schip met boegschroef (runs 7 en 8) 
De vaarsnelheid is 5,4 km/u over de grond tegen de stroom in en 7,8 km/u over de 
grond met de stroom mee. Voorstrooms (noordgaande vaart) kan het schip vroegtijdig 
opgelijnd worden voor de doorvaart van de brug. In de tegenstroomse situatie 
(zuidgaande vaart) kan het schip de bocht gemakkelijk inzetten na de brug. De 
toegepaste vaarsnelheden kunnen dan ook als veilig worden beschouwd. Door de lage 
snelheden zal het geladen schip geen merkbare zuiging ondervinden bij het passeren 
van de brugpijlers.  
 
Tijdens de bocht ten zuiden van de brug wordt in beide richtingen meer dan 20 graden 
roer gegeven. Zonder de nieuwe brug zou deze draai ook moeten worden uitgevoerd en 
zijn dezelfde roerhoeken te verwachten.  
 
De gebruikte boegschroefkrachten zijn maximaal 17 kN, wat overeenkomt met een 
toegepast vermogen van ongeveer 126 kW. Het is geen probleem om de voorkant van 
het schip te controleren bij deze vaarten. 
 
De padbreedte van het geladen maatgevende schip met boegschroef in de brug blijft 
binnen de 9 m breedte bij de passage van de spoorbrug en de van Hallbrug bij de 
voorstroomse vaart. In de tegenstroomse vaart blijft de padbreedte binnen de 9 m bij de 
passage van de spoorbrug en de van Hallbrug. Tijdens de passage van de nieuwe 
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busbaanbrug loopt deze op naar 14 m. Hier wordt de extra ruimte gebruikt om de bocht 
in te zetten. 
 
4.2.3 Vaarten met het lege maatgevende schip zonder boegschroef (runs 9, 10, 

11, 12, 13 en 14) 
De vaarten met het lege maatgevende schip zonder boegschroef geven problemen in 
de geteste wind- en stroomcondities. Er is bij het opvoeren van de windsnelheden een 
klein verschil in padbreedte geconstateerd tussen de simulaties met weinig wind, en de 
simulaties met maatgevende windsnelheden zoals die gebruikt zijn voor de simulaties 
met het lege maatgevende schip met boegschroef. Dit verschil is beperkt omdat de 
gebruikte windcondities in de stad Groningen geen hele hoge windsnelheden bevatten. 
Daarom is gekozen de maatgevende windcondities zoals ook gebruikt voor het lege 
maatgevende schip met boegschroef ook te gebruiken voor de simulaties met het lege 
maatgevende schip zonder boegschroef. 
 
De vaarsnelheden zijn orde 5 à 7 km/u wat als een veilige snelheid kan worden 
beschouwd. Het blijkt lastig om het schip door de bruggen te manoeuvreren bij de 
voorstroomse noordgaande simulaties. Er is daarom geprobeerd de vaarten op een 
veilige manier met het voorschip tussen de geleidewerken te laten komen. Hoewel dit 
niet gesimuleerd kan worden met Shipma, mag worden aangenomen dat het mogelijk is 
voor het schip zonder boegschroef om glijdend langs de geleidewerken de brug te 
passeren. Het moeilijkste gedeelte is hierbij de bestaande brug. De zuidgaande 
tegenstroomse simulaties blijken wel zonder problemen te kunnen worden uitgevoerd. 
 
De toegepaste roerhoeken komen boven de 20 graden tijdens de bocht ten zuiden van 
de nieuwe busbaanbrug. De roerhoeken bij de noordgaande vaarten zijn duidelijk hoger 
dan bij de zuidgaande vaarten. De oorzaak hiervan is de stroom die meestaat. Het 
maatgevende schip zonder boegschroef kan bij de noordgaande vaarten nog vrij 
gemakkelijk oplijnen voor de brug ondanks deze roerhoeken. Het lege schip heeft echter 
te weinig manoeuvreermiddelen om met de stroom mee en schuin met wind van voren 
recht door de bestaande brug te varen. De roerhoeken van de zuidgaande schepen 
komen alleen bij de westelijke wind kort boven de 20 graden.  
 
De padbreedte van het lege maatgevende schip zonder boegschroef is maximaal 13 m 
bij invaren van de geleidewerken van de brug vanuit het zuiden. Omdat het niet lukt 
deze te verminderen voor het schip de bestaande brug bereikt, vaart het schip daar 
doorheen. In werkelijkheid zou het schip gebruik maken van de geleidewerken om daar 
langs te glijden. Omdat met Shipma het gebruik van de geleidewerken niet gesimuleerd 
wordt lijkt het in de plots dan ook dat het schip hier over de kant vaart. 
 
De raaksnelheid is bij het moment van raken van de geleidewerken maximaal 0,14 m/s 
en daarmee veilig. De padbreedte van de zuidgaande schepen is maximaal 8 m bij het 
binnenvaren van de bestaande van Hallbrug. Als het schip de bocht inzet tussen de 
geleidewerken van de nieuwe brug is de padbreedte maximaal 15 m.  
 
4.2.4 Vaarten met het geladen maatgevende schip zonder boegschroef (runs 15 

en 16) 
De vaarten met het geladen maatgevende schip zonder boegschroef geven problemen 
in de geteste stroomcondities met de stroom mee naar het noorden varend. De 
zuidgaande simulatie blijkt goed uit te voeren. De noordgaande simulatie blijkt niet door 
de bruggen te manoeuvreren zonder de geleidewerken te raken. In werkelijkheid zou 
het schip worden geleid door de geleidewerken.  
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De roerhoeken van het noordgaande schip zijn tijdens de simulatie groter dan tijdens de 
simulatie met boegschroef. Deze roerhoeken worden ook bereikt op de rechte stukken. 
Ook wordt de snelheid in de simulatie door het programma langzaam opgevoerd naar 
7,2 km/u om het roer effectiever te maken. De zuidgaande vaart met het geladen schip 
zonder boegschroef gebruikt ook 45 graden roer, maar dit is veel korter bij het sturen 
door de bocht.  
 
De padbreedte van het noordgaande geladen maatgevende schip zonder boegschroef 
is maximaal 11 m bij invaren van de geleidewerken van de brug. Vervolgens lukt het niet 
de padbreedte zodanig te verminderen dat het schip zonder geleidewerken de 
bestaande brug kan passeren. De raaksnelheid waarmee het schip het geleidewerk 
raakt is 0,1 m/s. Dat is een raaksnelheid waarmee nog geen schade zal optreden. 
 
De padbreedte van het zuidgaande schip is 13 m tijdens het inzetten van de bocht 
binnen de nieuwe brug. Tijdens het passeren van de bestaande brug lukt het om binnen 
de vaarweg te blijven zonder gebruik te maken van geleidewerken. Dus is er voor het 
zuidgaande geladen maatgevende schip zonder boegschroef geen probleem bij het 
passeren van de nieuwe busbaanbrug. 
 
 
4.3 Beoordeling van de lay-out van de nieuwe busbaanbrug 
 
De ligging van de nieuwe busbaanbrug zuidelijk van de bestaande bruggen in het 
Noordwilemskanaal geeft voldoende ruimte om met het maatgevende schip met 
boegschroef te passeren. Het maatgevende schip voorzien van een boegschroef hoeft 
in het geheel geen gebruik te maken van de geleidewerken. Doordat de padbreedte bij 
deze runs beperkt blijft tot 12 m kan de lay-out van de brug met de geleidewerken 
omschreven worden als vrij ruim als deze alleen bedoeld zou zijn voor schepen met 
boegschroef. 
 
Voor schepen zonder boegschroef is een bredere doorvaartopening van de brug vooral 
erg nuttig voor de noordgaande schepen die de brug zullen passeren door langs de 
geleidewerken te glijden. Door de grotere padbreedte van 13 m bij het invaren van de 
geleidewerken van de nieuwe busbaanbrug, is dus ook een grotere breedte vereist. Het 
is voor deze schepen niet de nieuwe busbaanbrug die de vaarstrategie van het gebruik 
van de geleidewerken oplegt, maar wel de bestaande spoorbrug en van Hallbrug met de 
breedte van 9 m. Zonder de busbaanbrug zou de manier van varen hetzelfde zijn. 
 
Het gebruik van de geleidewerken bij het passeren van de nieuwe busbaanbrug 
betekent wel dat de snelheid veel lager zal zijn. Bij een maximale snelheid van 3 km/u 
mag gerekend worden met een doorvaartijd van minimaal 3 minuten. Hierbij is de tijd 
gerekend van het moment dat de boeg van het schip het eerste deel van de 
geleidewerken bereikt tot aan het tijdstip dat het achterschip het laatste deel van de 
geleidewerken is gepasseerd. De aangebrachte geleidewerken worden gebruikt voor 
het veilig kunnen passeren van schepen zonder boegschroef.  
 
Enerzijds is de maximale padbreedte over alle simulaties van 15 m, welke alleen 
gebaseerd is op resultaten van de fast-time simulaties met baanvolgende 
stuurautomaat, vrij krap omdat in de praktijk enige spreiding zal ontstaan door de 
variatie in stuurgedrag van de schippers. Anderzijds zijn de simulaties onder de 
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maatgevende wind- en stroomcondities uitgevoerd. In de praktijk zijn de condities 
meestal lichter en is een groot deel van de schepen kleiner. 
  
Doordat de padbreedte voor alle runs nooit meer is geweest dan 15 m zou de breedte 
van 17,7 m van de nieuwe brug misschien als overbemeten kunnen worden ingeschat. 
Echter, omdat de padbreedte voor de noordgaande runs meer naar het westen in het 
vaarwater ligt, en de zuidgaande padbreedte meer naar het oosten in het vaarwater ligt, 
lijkt het niet aan te bevelen om de brug te versmallen. 
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5 CONSEQUENTIES PLEZIERVAART VAN EEN LANGERE 
DOORVAART 

 
Voor de pleziervaart geldt net als de beroepsvaart dat er een langere doorvaart is van 
de bruggen ten opzichte van de huidige situatie. Ook komt de brug dichterbij de bocht te 
liggen. Er mag echter van uit worden gegaan dat de pleziervaartschepen kleiner zijn dan 
de het maatgevende schip, en daarmee ook beter manoeuvreerbaar. Daarmee zal de 
doorvaart nautisch geen probleem zijn. 
 
De richtlijnen [2] voor de pleziervaart geven voor een krap profiel een minimale breedte 
van 8,5 m aan. Daarmee voldoet het voorliggend ontwerp aan de richtlijnen zoals die 
gesteld worden aan vaarwegen voor de pleziervaart. 
 
De langere brugdoorvaart betekent wel dat de doorvaarttijden ook langer zullen zijn voor 
de pleziervaart. Er moet immers meer lengte overbrugd worden. Ook zullen de 
pleziervaartschippers pas durven varen als de beroepsvaart weg is. Door de zuiging van 
de grotere beroepsschepen durven de pleziervaartschippers niet te dichtbij te komen, en 
zullen pas van de wachtplaats wegvaren als de beroepsschippers voorbij zijn als die van 
de andere kant de brug doorvaren. Dat laatste kan de doorvaartijd voor de pleziervaart 
verlengen tot ongeveer twee minuten voor een enkel schip. 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELING 
 
Op grond van de fast-time simulaties, die uitgevoerd zijn in maatgevende wind- (2% 
overschrijdingskans) en stroomcondities van 0,50 m/s noordgaand (maximum 
aangegeven door het waterschap), worden de volgende conclusies getrokken: 
 Het maatgevende schip met boegschroef en het maatgevende schip zonder 

boegschroef kunnen de busbaanbrug, de spoorbrug en de van Hallbrug veilig 
passeren. 

 In het zuidgaande vaartraject is er voldoende ruimte om in de nieuwe 
busbaanbrug de bocht te kunnen inzetten, waardoor een normale snelheid van 6 a 
7 km/u gehandhaafd kan worden. Met deze snelheid haalt het schip een 
doorvaartijd van ongeveer 48 seconden. 

 In het noordgaande vaartraject is er voldoende ruimte om te kunnen oplijnen voor 
de nieuwe busbaanbrug. 

 In het noordgaande vaartraject zijn er vaarten waarbij het schip zonder 
boegschroef gebruik moet maken van de geleidewerken. Dit zorgt voor een 
langere doorvaartijd van 3 minuten. De oorzaak hiervan is de beperkte breedte in 
de bestaande spoorbrug en de van Hallbrug. De nieuwe busbaanbrug beperkt het 
schip hierin niet. 

 Vooral de meegaande stroom zorgt er bij de noordgaande vaarten voor dat van de 
geleidewerken gebruik gemaakt moet worden. Het waterschap kan waarschijnlijk 
aangeven hoe vaak deze stroomconditie voorkomt, zodat een inschatting gemaakt 
kan worden hoe vaak de schepen meer doorvaartijd nodig hebben. 

 Het zijn de bestaande spoorbrug en de van Hallbrug die door de beperkte breedte 
zorgen voor de langere doorvaartijd, en niet de nieuwe busbaanbrug. 

 
Op grond van de beschouwing over de pleziervaart kan de volgende conclusie 
getrokken worden: 
 De nieuwe busbaanbrug is voor wat de pleziervaart betreft overeenkomstig met de 

richtlijnen. De nieuwe brug zorgt ook bij de pleziervaart voor langere 
doorvaarttijden, van ongeveer 2 minuten, voor het enkele schip. 

 
 
Aanbeveling 
 Real-time simulaties worden aanbevolen indien van de nu onderzochte locatie en 

aanbevolen breedte wordt afgeweken of als er in de praktijk kleinere schepen met 
een groot windvangend oppervlak (b.v. CEMT klasse II met containers) passeren 
zonder adequate boegschroef. 
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Brugnaam : Richting : Jaar 2015

Beroepsvaart Sport
Scheepsnaam Ton 06-7.30 09-12 13-16 17.30-19 f 09-10 10-11 11-12 13-14 14-15 15-16 17.30-19 Opening

1 100 1 f 1 1
2 300 2 f 2
3 1700 2 1 f 3
4 900 1 1 f 2
5 700 1 f 1

Jan 0 3700 0 3 6 0 f 0 0 0 1 0 0 0 9
6 100 1 f 1
7 700 1 f 1
8 700 1 f 1
9 100 1 f 1

0 1600 0 3 1 0 f 0 0 0 0 0 0 0 4
10 2693 1 1 2 f 4
11 700 1 f 1
12 10 1 f 1 1 3
13 f 0

0 3403 1 3 2 0 f 1 0 0 1 0 0 0 8
14 f 1 1 2
15 1 f 2 2
16 600 1 f 2 2 2 1 1 4 10
17 818 2 5 f 4 3 3 3 16
18 10 1 f 9 7 2 3 2 19

0 1428 1 3 5 1 f 18 10 4 7 4 9 0 49
19 120 1 f 6 5 7 9 2 1 23
20 f 3 2 5 8 4 3 5 24
21 600 1 f 3 4 1 3 6 5 17
22 750 1 1 f 6 2 1 2 4 3 13

Mei 0 1470 0 2 1 1 f 18 13 14 22 16 12 5 77
23 770 2 f 1 6 7 6 8 5 5 26
24 f 7 3 13 22 18 5 1 34
25 1350 2 f 4 5 7 16 17 6 4 39
26 630 1 f 9 6 15 12 10 6 13 49

Jun 0 2750 0 5 0 0 f 21 20 42 56 53 22 23 148

Brugnaam : Eelderbrug Richting :Zuiderhaven Jaar 2015

Eelderbrug Zuiderhaven

Wk Rdv

Feb

Mrt

Apr



Beroepsvaart Sport
Scheepsnaam Ton 06-7.30 09-12 13-16 17.30-19 f 09-10 10-11 11-12 13-14 14-15 15-16 17.30-19 Opening

27 650 1 f 5 10 4 10 8 9 8 31
28 650 1 f 5 7 9 13 11 21 2 19
29 1494 3 f 4 13 16 20 20 10 5 48
30 930 2 f 3 6 18 16 6 20 9 39
31 780 1 1 f 18 24 23 22 19 22 5 62

Jul 0 4504 1 8 0 0 f 35 60 70 81 64 82 29 199
32 f 11 18 13 29 30 15 15 50
33 f 5 10 15 14 18 23 10 45
34 100 1 f 6 6 16 9 10 10 6 31
35 10 1 f 3 2 3 7 10 1 2 17

0 110 0 1 1 0 f 25 36 47 59 68 49 33 143
36 f 5 5 7 6 1 16
37 700 1 f 3 8 7 5 5 1 2 21
38 700 1 f 2 3 3 4 3 4 3 20
39 675 1 f 2 5 3 3 5 5 15

Sep 0 2075 0 2 1 0 f 7 21 13 17 20 16 6 72
40 610 2 f 2 2 7 1 2 12
41 600 1 f 3 3 1 1 8
42 1296 2 f 1 3 4 4 2 1 12
43 650 1 1 f 1 9 2 1 10
44 697 1 f 3 1 4

0 3853 0 5 3 0 f 7 20 15 6 5 1 0 46
45 2553 3 2 f 4
46 1668 3 1 f 3
47 996 2 1 f 3
48 1296 2 f 2 4

0 6513 0 10 4 0 f 0 0 0 2 0 0 0 14
49 510 1 2 f 1 3
50 170 1 3 f 1 4
51 1291 5 f 1 5
52 f 0

0 1971 0 7 5 0 f 0 0 0 2 1 0 0 12

Wk Rdv

Aug

Okt

Nov

Dec



Brugnaam : Eelderbrug Richting :Zuiderhaven Jaar 2015

Beroepsvaart Totaal Sport Totaal
Ton 06-7.30 09-12 13-16 17.30-19 Beroep f 09-10 10-11 11-12 13-14 14-15 15-16 17.30-19 Sport Opening

f
Jan 0 3700 0 3 6 0 9 f 0 0 0 1 0 0 0 1 9

f
0 1600 0 3 1 0 4 f 0 0 0 0 0 0 0 0 4

f
0 3403 1 3 2 0 6 f 1 0 0 1 0 0 0 2 8

f
0 1428 1 3 5 1 10 f 18 10 4 7 4 9 0 52 49

f
Mei 0 1470 0 2 1 1 4 f 18 13 14 22 16 12 5 100 77

f
Jun 0 2750 0 5 0 0 5 f 21 20 42 56 53 22 23 237 148

f
Jul 0 4504 1 8 0 0 9 f 35 60 70 81 64 82 29 421 199

f
0 110 0 1 1 0 2 f 25 36 47 59 68 49 33 317 143

f
Sep 0 2075 0 2 1 0 3 f 7 21 13 17 20 16 6 100 72

f
0 3853 0 5 3 0 8 f 7 20 15 6 5 1 0 54 46

f
0 6513 0 10 4 0 14 f 0 0 0 2 0 0 0 2 14

f
0 1971 0 7 5 0 12 f 0 0 0 2 1 0 0 3 12

f
Tot 0 33377 3 52 29 2 86 f 132 180 205 254 231 191 96 1289 781

Mn Rdv Svn.

Feb

Mrt

Apr

Aug

Okt

Nov

Dec



Brugnaam : Richting :Assen Jaar 2015

Beroepsvaart Sport
Scheepsnaam Ton 06-7.30 09-12 13-16 17.30-19 f 09-10 10-11 11-12 13-14 14-15 15-16 17.30-19 Opening

1 f
2 150 1 f 1
3 2000 3 f 3
4 500 1 f 1 2
5 700 1 f 1

Jan 0 3350 0 6 0 0 f 0 0 0 0 1 0 0 7
6 800 2 f 2
7 f 0
8 700 1 f 1
9 1450 2 f 1 3

Feb 0 2950 0 4 1 0 f 0 1 0 0 0 0 0 6
10 1982 3 1 f 4
11 f 0
12 700 1 f 1
13 f 0
Mrt 0 2682 0 3 2 0 f 0 0 0 0 0 0 0 5
14 f 1 1
15 1 1 f 2 1 1 1 1 7
16 600 1 f 2 2 1 2 8
17 703 4 f 1 2 2 2 10
18 10 1 f 3 4 1 4 3 1 2 16
Apr 0 1313 0 6 2 0 f 9 9 3 9 6 1 2 42
19 100 1 f 6 3 1 9 4 2 21
20 676 1 f 14 4 1 7 11 1 6 25
21 750 1 f 5 3 8 2 1 1 15
22 60 1 1 f 10 5 2 7 5 2 24
Mei 0 1586 0 2 2 1 f 35 15 12 25 20 2 11 85
23 250 2 2 f 2 10 11 12 4 5 31
24 600 1 f 14 10 12 15 11 4 6 46
25 650 1 f 16 14 7 16 9 10 8 45
26 630 1 f 21 6 7 12 15 9 5 49
Jun 0 2130 0 5 2 0 f 53 40 37 55 39 23 24 171

Brugnaam : Eelderbrug Richting :Assen Jaar 2015

Eelderbrug

Wk Rdv



Beroepsvaart Sport
Scheepsnaam Ton 06-7.30 09-12 13-16 17.30-19 f 09-10 10-11 11-12 13-14 14-15 15-16 17.30-19 Opening

27 850 1 1 f 12 15 13 10 5 1 31
28 750 1 1 f 9 10 17 15 14 6 8 25
29 1740 2 2 f 17 16 10 35 12 14 17 62
30 1360 2 f 17 20 12 26 20 13 22 71
31 f 31 45 13 20 25 9 8 71
Jul 0 4700 0 5 4 1 f 86 106 65 106 76 43 55 260
32 50 1 f 26 27 35 20 24 10 10 67
33 200 1 1 f 20 18 12 23 22 35 24 79
34 200 1 1 f 11 15 10 19 15 8 8 50
35 20 2 f 9 9 4 11 5 10 3 38

0 470 0 2 5 0 f 66 69 61 73 66 63 45 234
36 f 9 5 8 5 10 1 29
37 1270 2 f 8 2 5 3 3 17
38 f 6 6 3 4 2 1 1 20
39 725 2 f 6 2 1 8 3 1 5 22
Sep 0 1995 0 2 2 0 f 29 15 17 20 15 3 9 88
40 1459 3 1 f 5 5 5 2 5 3 16
41 600 1 f 4 1 4 7
42 1896 3 f 2 1 1 1 7
43 f 2 2 1 5
44 746 2 f 3 2 1 1 9

0 4701 0 9 1 0 f 16 8 6 7 10 4 0 44
45 2447 2 1 f 2 1 6
46 f 1 1 2
47 1496 3 f 1 1 5
48 10 1 f 1

0 3953 0 6 1 0 f 1 4 0 0 1 1 0 14
49 600 5 1 f 1 4
50 320 3 1 f 4
51 1391 5 f 1 6
52 f

0 2311 0 13 2 0 f 2 0 0 0 0 0 0 14

Wk Rdv

Aug

Okt

Nov

Dec



Brugnaam : Eelderbrug Richting :Assen Jaar 2015

Beroepsvaart Totaal Sport Totaal
Ton 06-7.30 09-12 13-16 17.30-19 Beroep f 09-10 10-11 11-12 13-14 14-15 15-16 17.30-19 Sport Opening

f
Jan 0 3350 0 6 0 0 6 f 0 0 0 0 1 0 0 1 7

f
0 2950 0 4 1 0 5 f 0 1 0 0 0 0 0 1 6

f
0 2682 0 3 2 0 5 f 0 0 0 0 0 0 0 0 5

f
0 1313 0 6 2 0 8 f 9 9 3 9 6 1 2 39 42

f
Mei 0 1586 0 2 2 1 5 f 35 15 12 25 20 2 11 120 85

f
Jun 0 2130 0 5 2 0 7 f 53 40 37 55 39 23 24 271 171

f
Jul 0 4700 0 5 4 1 10 f 86 106 65 106 76 43 55 537 260

f
0 470 0 2 5 0 7 f 66 69 61 73 66 63 45 443 234

f
Sep 0 1995 0 2 2 0 4 f 29 15 17 20 15 3 9 108 88

f
0 4701 0 9 1 0 10 f 16 8 6 7 10 4 0 51 44

f
0 3953 0 6 1 0 7 f 1 4 0 0 1 1 0 7 14

f
0 2311 0 13 2 0 15 f 2 0 0 0 0 0 0 2 14

f
Tot 0 32141 0 63 24 2 89 f 297 267 201 295 234 140 146 1580 970

Mn RdvSvn.

Feb

Mrt

Apr

Aug

Okt

Nov

Dec
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