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1 Inleiding 

Brink Management/Advies BV begeleidt in opdracht van Hommerson de ontwikkeling 

van haar plan voor de Noordboulevard in Scheveningen. De ontwikkeling bestaat onder 

andere uit de sloop en nieuwbouw van horeca en detailhandel. Onderdeel van de 

ontwikkeling is de realisatie van een nieuwe parkeergarage. Deze zal deels gebruikt 

gaan worden voor het faciliteren van de parkeervraag als gevolg van de geplande 

ontwikkeling en zorgt voor extra openbaar toegankelijke parkeercapaciteit. In figuur 1.1  

is het plangebied en de omgeving weergegeven. 

 

 
 

Figuur 1.1: Plangebied en omgeving (bron ondergrond: Globespotter) 
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Goudappel Coffeng BV heeft ten behoeve van de geplande ontwikkeling een analyse 

uitgevoerd naar de verkeerskundige effecten. Hierin is gebruik gemaakt van het 

dynamische microsimulatie model VISSIM. De resultaten, alsmede de gehanteerde 

uitgangspunten in deze analyse, zijn beschreven in deze notitie. 

 

2 Aanpak en uitgangspunten 

2.1 Aanpak 

Met behulp van VISSIM is het effect van de geplande ontwikkeling gevisualiseerd. VISSIM  

is een dynamisch microsimulatiemodel, waarmee op voertuigniveau de verkeers-

afwikkeling in stedelijk en buitenstedelijk gebied onderzocht kan worden. Naast 

bestaande infrastructuur kan hiermee ook de verkeersafwikkeling op nieuwe infra-

structuur worden beoordeeld. Met behulp van VISSIM is het effect van de nieuwe parkeer-

garage inzichtelijk gemaakt. In figuur 2.1 is het onderzoeksgebied weergegeven.  

 

 
 

Figuur 2.1: Onderzoeksgebied VISSIM (bron ondergrond: Globespotter) 

 

 

De hiernavolgende situaties zijn met behulp van VISSIM in beeld gebracht: 

■ Het drukste uur in een reguliere situatie (bijvoorbeeld een normale avondspits). 

■ Het drukste uur op een relatief drukke dag (bijvoorbeeld een weekenddag met mooi 

weer). 

■ Het drukste uur op een erg drukke dag met volledige uitstroom, waarop het verkeer 

massaal vertrekt (bijvoorbeeld na het vuurwerkfestival). 

■ Het drukste uur op een erg drukke dag met volledige instroom, waarop het verkeer 

massaal aankomt (bijvoorbeeld een combinatie van mooi weer en een landelijk 

evenement in Scheveningen).  
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Bovenbeschreven scenario’s zijn in beeld gebracht voor de situaties zonder en met 

geplande ontwikkelingen op de Noordboulevard (lees: zonder en met nieuwe 

parkeergarage). 

 

De kwaliteit van de verkeersafwikkeling in de verschillende scenario’s is visueel beoor-

deeld en op basis van wachtrijlengtes en de verliestijd op het netwerk. Hierin is onder 

andere gelet op de lengten van wachtrijen op de kruispunten en het algemene 

verkeersbeeld. Op basis van deze beoordeling worden conclusies getrokken over de 

kwaliteit van de verkeersafwikkeling in de toekomstige situatie met een nieuwe 

parkeergarage. 

 

 

2.2 Uitgangspunten 

Input in het VISSIM-model ten aanzien van de verkeersintensiteiten is afkomstig uit het 

statische verkeersmodel Haaglanden (versie 1.25) voor het prognosejaar 2025. Omdat 

bekend is dat het verkeersmodel een relatief lage prognose van de verkeersintensiteit op 

het wegvak van de Zwolsestraat tussen de Harstenhoekweg en Gevers Deynootweg kent is 

dit bijgesteld: 

■ In het verkeersmodel is het verkeer van en naar het Zwarte Pad circa 80% - 20% 

verdeeld over respectievelijk de Gevers Deynootweg/Zwolsestraat. Deze percentages 

zijn omgedraaid; 

■ In het verkeersmodel rijdt veel verkeer via de Groningsestraat naar de Gevers 

Deynootweg. In de simulatie is dit aangepast en rijdt 20% van dit verkeer rechtdoor 

om via de Gevers Deynootweg naar de Groningsestraat te rijden. 

 

De vormgeving van de wegenstructuur is overgenomen uit het programma ‘Kustgezond’ 

en waar nodig aangevuld op basis van de huidige situatie. In de vormgeving is rekening 

gehouden met de afwikkelingscapaciteit van de bestaande parkeergarages. Dit wordt 

gesimuleerd. De regelingen van de verkeerslichten in het netwerk zijn afkomstig van de 

gemeente Den Haag, conform de huidige situatie.  

 

Een parkeergarage genereert op zichzelf geen nieuw/extra verkeer. Parkeren is immers 

geen doel op zich. Het zijn de bestemmingen in het gebied die een bepaalde parkeer-

behoefte genereren. Met behulp van de CROW1 parkeerkencijfers2 en ervaringscijfers van 

Goudappel Coffeng is een berekening gemaakt van de verwachte verkeersgeneratie van 

de geplande ontwikkelingen op de vier gedefinieerde momenten. De geplande functies 

zullen hoofdzakelijk ondersteunend zijn aan de reeds bestaande functies in Scheveningen 

Bad en voor strandbezoekers. Daardoor kennen deze in de praktijk naar verwachting een 

beperkte verkeersgeneratie. In deze analyse is rekening gehouden met een worst case 

verkeerstoename, van 200 ingaande en 200 vertrekkende voertuigen in een uur 

                                                           
1  CROW is een landelijke kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte, 

verkeer en vervoer en werk en veiligheid. 
2  CROW publicatie 317: Kencijfers parkeren en verkeer (oktober 2012). 
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(respectievelijk circa 30% van de parkeercapaciteit wordt gevuld en 30% vertrekt in een 

uur). Deze toename is opgehoogd bij de reeds aanwezige verkeersintensiteiten op het 

netwerk. De intensiteitstoename van de nieuwe functies zal naar verwachting in de 

praktijk lager liggen dan waarmee in deze analyse is gerekend. 

 

De berekening en uitgangspunten zijn opgenomen in bijlage 1 van deze notitie. De 

kwaliteit van de verkeersafwikkeling komt tot uiting in ‘het drukste uur’. Daarbuiten 

hebben de wegvakken en kruispunten over het algemeen voldoende capaciteit om het 

verkeer af te wikkelen. In tabel 2.1 is cijfermatig het effect van de geplande ontwikkeling 

in de vier scenario’s weergegeven. 
 

 

scenario input VISSIM autonome situatie + effect parkeergarage 

Een uur in een reguliere 

situatie 

autonome verkeersintensiteiten 2025 

verkeersmodel 

autonoom reguliere werkdag + 200 mvt/h 

ingaand (o.b.v. een p-capaciteit van 700 pp)  

Een uur op een relatief 

drukke dag (weekenddag 

met mooi weer) 

autonome verkeersintensiteiten 2025 

verkeersmodel + 70% 

autonome verkeersintensiteiten 2025 

verkeersmodel + 70% + 200 mvt/h  in- en + 

200 mvt/h uitgaand 

Een uur op een erg drukke 

dag met volledige uitstroom 

(bijvoorbeeld het verlaten 

Vuurwerkfestival) 

autonome verkeersintensiteiten 2025 

verkeersmodel +  55% uitstroom 

parkeervoorziening Zwarte Pad en 

parkeergarage Zwolsestraat-garage 

autonome verkeersintensiteiten 2025 

verkeersmodel +  55% uitstroom 

parkeervoorziening Zwarte Pad (op 450 pp) en 

parkeergarage Zwolsestraat-garage (op 2.030 

pp) + 55% uitstroom nieuw te realiseren 

parkeergarage (op 700 pp) 

Een uur op een erg drukke 

dag met volledige instroom 

(combinatie mooi weer en 

een landelijk evenement) 

autonome verkeersintensiteiten 2025 

verkeersmodel + 55% instroom 

parkeervoorziening Zwarte Pad, 

reguliere instroom Zwolsestraat-garage 

autonome verkeersintensiteiten 2025 

verkeersmodel + 55% instroom 

parkeervoorziening Zwarte Pad (op 450 pp), 

reguliere instroom Zwolsestraat-garage + 

reguliere instroom nieuw te realiseren 

parkeergarage 

 

Tabel 2.1: Te analyseren scenario’s in combinatie met het effect van de parkeergarage 

 

 

In tabel 2.1 is te zien dat de simulatie voor een uur op een relatief drukke dag de 

verkeersintensiteiten uit het autonome verkeersmodel 2025 zijn opgehoogd met een 

percentage van 70%. Dit percentage is afgeleid uit verkeerstellingen gehouden op de 

Zwolsestraat (wegvak tussen de Gentsestraat en Namensestraat) in de periode van 

februari 2016 tot mei 2016. In de telperiode bedroeg de gemiddelde verkeersintensiteit in 

het avondspitsuur (drukste uur op een reguliere werkdag) 759 motorvoertuigen (mvt) per 

uur op doorsnede (heen en terug). Op (relatief) drukke dagen (meestal in het weekend) 

bedraagt de verkeersintensiteit in de drukste uren op deze dagen gemiddeld circa 1.300 

mvt/uur. Ten opzichte van de gemiddelde werkdag is dat een toename van circa 70%.  

 

In de verkeerstelling loopt op een tweetal weekenddagen de verkeersintensiteit op het 

getelde wegvak op tot circa 1.650 tot 1.700 mvt/uur/doorsnede. Dit was zichtbaar op 

zondag 28 februari en zondag 13 maart 2016. Op zondag 28 februari werd de Home Made 
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Market gehouden en zondag 13 maart stond in het teken van de Zandvoort Marathon, die 

ook door/langs Scheveningen komt. Deze dagen zijn bij de bepaling voor de erg drukke 

dag gehanteerd.  

 

3 Resultaten 

3.1 Verliestijden, wachtrijlengtes en cyclustijden 

Met behulp van VISSIM zijn de vier scenario’s geanalyseerd zonder en met nieuwe 

parkeergarage en geplande ontwikkelingen. Resultaten uit de analyse worden 

gepresenteerd in de verliestijd3 van het verkeer op het gehele netwerk en de 

wachtrijlengtes bij het met verkeerslichten geregelde kruispunt tussen de Gevers 

Deynootweg en Zwolsestraat. In tabel 3.1 is de verliestijd in de verschillende scenario’s 

gepresenteerd. De gepresenteerde waardes zijn in seconden per voertuig op het gehele 

netwerk.  
 

scenario situatie zonder 

ontwikkelingen 

situatie met 

ontwikkelingen  

Een uur in een reguliere situatie 33 35 

Een uur op een relatief drukke dag (mooi weer) 146 152 

Een uur op een erg drukke dag met volledige 

uitstroom (bijvoorbeeld het verlaten 

Vuurwerkfestival) 

64 75 

Een uur op een erg drukke dag met volledige 

instroom (combinatie mooi weer en een landelijk 

evenement) 

446 237 

 

Tabel 3.1: Verliestijd per scenario in seconden 
 
 

Zoals in tabel 3.1 te zien is neemt als gevolg van het extra verkeer door de ontwikkeling 

de verliestijd tijdens de reguliere momenten zeer beperkt toe. Dit is een logisch effect als 

gevolg van het extra verkeer van en naar de planontwikkeling. 

 

Op een relatief drukke dag is de verliestijd in de situatie met nieuwe parkeergarage iets 

lager dan in de situatie zonder ontwikkelingen. Dit komt, omdat in dit scenario het 

verkeersaanbod naar parkeervoorziening Zwarte Pad meer is dan de beschikbare 

afwikkelcapaciteit van de toegang. De nieuwe parkeergarage kan voor circa 50% van de 

beschikbare parkeercapaciteit gebruikt worden om autonoom verkeer te faciliteren. Dit 

heeft een licht positief effect op de verliestijd. In de praktijk worden beide situaties als 

druk ervaren en treedt er een aanzienlijke verliestijd op, die fors hoger ligt dan in de 

reguliere situatie. 

 

                                                           
3  De verliestijd is het verschil tussen de ongehinderde en de werkelijke rijtijd, waarbij vertraging 

optreedt door bijvoorbeeld een verkeerslicht. 
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Hetzelfde effect ontstaat ook op een erg drukke dag met volledige instroom naar beide 

parkeervoorzieningen. Zonder ontwikkelingen wordt een verliestijd van ruim 400 

seconden ervaren, ruim een vertienvoudiging van de verliestijd in een reguliere situatie. 

Op dat moment is het erg druk en wordt het netwerk zwaar belast met wachtrijen tot 

gevolg. Ook in de situatie met nieuwe parkeergarage en ontwikkeling is sprake van een 

hoge verliestijd. Het verkeersaanbod is te groot om voldoende afgewikkeld te worden. 

De nieuwe parkeergarage draagt in dit scenario echter niet bij aan een verslechtering, 

maar juist aan een vermindering van de verliestijd. In de praktijk zal de 

parkeerbewegwijzering de verliestijd beperken.  

 

In het scenario met een volledige uitstroom op een erg drukke dag is de verliestijd op 

het netwerk relatief beperkt. Vertrekkend verkeer wordt in beide parkeergarages 

gedoseerd afgewikkeld vanwege de aanwezige slagbomen. De verliestijd doet zich voor 

in de parkeergarages waarin het verkeer beperkt weg komt. Door het extra verkeer van 

en naar de nieuwe parkeergarage is de verliestijd in de situatie na ontwikkeling (iets) 

hoger dan in de situatie zonder nieuwe garage. In beide situatie heeft het kruispunt 

tussen de Gevers Deynootweg en Zwolsestraat voldoende capaciteit om het verkeer af te 

wikkelen. In een situatie waarin bij beide parkeervoorzieningen de slagbomen open 

staan, en dus sprake is van een massale uitstroom, zal het kruispunt onvoldoende 

capaciteit hebben om het verkeer voldoende af te wikkelen. In dat (incidentele) geval is 

het gewenst de afwikkelingscapaciteit te verhogen door bijvoorbeeld een 

verkeersregelaar op te stellen.  

 

In de praktijk is bij een massale uitstroom in de huidige situatie ook sprake van grote 

voetgangersstromen en worden meer trams ingezet dan conform de huidige 

dienstregeling. Door een combinatie van deze grote verkeersstromen raakt het kruispunt 

met de Zwolsestraat en het wegvak van de Gevers Deynootweg tijdelijk overbelast. Dit 

aanbod is te groot om door een verkeersregelaar afgewikkeld te krijgen. Na een korte 

tijd, als die piek afvlakt, herstelt de situatie zich snel. De te realiseren parkeergarage zal 

dit beeld niet doen wijzigen. 

 

Wachtrijlengtes 

In tabel 3.2 is het effect op de wachtrijlengtes weergegeven. De wachtrijlengte is 

gepresenteerd voor de volgende opstelvakken op het kruispunt Gevers Deynootweg – 

Zwolsestraat: 

■ Zwolsestraat rechtsaf richting het Zwarte Pad. Deze opstelstrook heeft een lengte van 

circa 140 meter; 

■ Gevers Deynootweg linksaf richting Zwolsestraat. Deze opstelstrook heeft een lengte 

van circa 50 meter. 
 
  



 Ontwikkeling Noordboulevard Scheveningen 7 

 

 

 situatie zonder ontwikkelingen situatie met ontwikkelingen  

scenario rechtsaf linksaf rechtsaf linksaf 

Een uur in een reguliere situatie 12 6 20 10 

Een uur op een relatief drukke dag 

(mooi weer) 

24* 8 158 25 

Een uur op een erg drukke dag 

met volledige uitstroom 

(bijvoorbeeld het verlaten 

Vuurwerkfestival) 

11 12 19 39 

Een uur op een erg drukke dag 

met volledige instroom 

(combinatie mooi weer en een 

landelijk evenement) 

458 9 391 19 

*  Terugslag van de wachtrij op de Gevers Deynootweg 
 

Tabel 3.2: Wachtrijlengte in meters in de verschillende scenario’s 
 

 

Op een relatief drukke dag neemt de wachtrijlengte op de Zwolsestraat aanzienlijk toe in 

de variant na ontwikkelingen. In de situatie zonder ontwikkelingen is een wachtrijlengte 

van circa 24 meter waarneembaar. Dit is terugslag van de wachtrij op de Gevers 

Deynootweg. In de situatie met ontwikkelingen neemt deze toe tot maximaal 158 meter. 

Op piekmomenten in het drukste uur (verkeer komt immers niet continu in eenzelfde 

hoeveelheid verkeer, maar dat fluctueert) slaat de wachtrij terug tot aan het eind van de 

opstelstrook. In de praktijk zal dit naar verwachting niet tot echte problemen leiden. De 

momenten dat de wachtrij een dergelijke lengte kent zijn beperkt. Verkeer voor 

rechtdoor en linksaf zal in de praktijk de wachtrij voorbij rijden. De linksaf strook op de 

Gevers Deynootweg heeft voldoende lengte om het vertrekkende verkeer op een drukke 

dag te faciliteren. De maximale wachtrijlengte neemt, als gevolg van de 200 

vertrekkende voertuigen, toe van 8 tot circa 25 meter. Het opstelvak heeft een effectieve 

lengte van circa 50 meter, wat lang genoeg is om de wachtrij op drukke dagen te 

faciliteren. 

 

In de andere scenario’s, uitgezonderd de erg drukke dag met volledige instroom, neemt 

de wachtrijlengte op beide opstelstroken beperkt toe. Beide opstelstroken zijn voldoende 

lang om de wachtrijlengtes in de twee situaties voldoende te faciliteren. In het scenario 

met volledige instroom neemt de wachtrijlengte in de situatie met nieuwe 

parkeergarage theoretisch af. In beide situaties, zonder en met nieuwe parkeergarage, 

blijft het netwerk bij een massale instroom, door de grote hoeveelheid verkeer dat in 

een korte tijd moet worden afgewikkeld echter overbelast. 

 

Cyclustijden 

De cyclustijd betreft de tijd die bij een verkeerslicht nodig is om alle richtingen tenminste 

één keer van groen licht te voorzien. Op een binnenstedelijk netwerk wordt in een 

reguliere situatie, op een geregeld kruispunt waarop zich ook langzaam verkeer bevindt, 

een cyclustijd van 90 seconden acceptabel geacht. Op drukke kruispunten kan deze 
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toenemen tot maximaal 120 seconden. Daarboven is de wachttijd voor, vooral, langzaam 

verkeer te hoog, waardoor het risico bestaat dat dit verkeer het rode verkeerslicht gaat 

negeren. Hierdoor ontstaan verkeersveiligheidsproblemen. Met behulp van VISSIM is het 

mogelijk om de tijd tussen de groentijd van een verkeerslicht te registreren. Maatgevend 

op het kruispunt is de rechtsaf strook vanaf de Zwolsestraat richting de Gevers 

Deynootweg, omdat deze in alle cycli aanbod van verkeer kent. In tabel 3.3 staan de 

cyclustijden in de verschillende scenario’s gepresenteerd voor de varianten zonder en 

met nieuwe ontwikkelingen. 

 

scenario situatie zonder 

ontwikkelingen 

situatie met 

ontwikkelingen  

Een uur in een reguliere situatie 49 42 

Een uur op een relatief drukke dag (mooi weer) 49 68 

Een uur op een erg drukke dag met volledige 

uitstroom (bijvoorbeeld het verlaten 

Vuurwerkfestival) 

52 50 

Een uur op een erg drukke dag met volledige 

instroom (combinatie mooi weer en een landelijk 

evenement) 

65 69 

 

Tabel 3.3: Cyclustijden in seconden 

 

De maximale wachttijd tussen het krijgen van opnieuw een groen licht bedraagt op een 

drukke dag (mooi weer) circa 49 seconden. In deze tijd krijgen de andere richtingen 

waarop aanbod van verkeer is een groen licht. Door een toename van het aankomende 

en vertrekkende verkeer in deze periode neemt de cyclustijd toe tot maximaal 68 

seconden. Hiermee is sprake van een acceptabele situatie.  

  

 

3.2 Visuele beoordeling 

3.2.1 Reguliere werkdag avondspits 

Uit eerdere studies en praktijkervaring is bekend dat het verkeersbeeld op de Zwolse-

straat en de Gevers Deynootweg in de reguliere avondspits rustig is. Van vertraging of 

wachtrijen bij de met verkeerslichten geregelde kruispunten is beperkt sprake. De ‘worst 

case’-toename als gevolg van de nieuwe parkeergarage en de geplande functies is der-

mate beperkt dat deze nagenoeg niet van invloed is op de kwaliteit van de verkeers-

afwikkeling in de omgeving (zie ook vorige paragraaf). Van wachtrijen is ook in het 

scenario met een nieuwe parkeergarage op de kruispunten in het netwerk nauwelijks 

sprake. De eventuele wachtrijen lossen in de groenfase van het verkeerslicht op. Inclusief 

nieuwe parkeergarage is sprake van een goede verkeersafwikkeling in het gebied. 
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3.2.2 Een relatief drukke dag (mooi weer) 

Uit een vergelijking tussen de verkeersintensiteiten op een ‘normale’ dag en een relatief 

drukke dag blijkt dat de verkeersintensiteit op een relatief drukke dag circa 70% hoger 

ligt dan op een reguliere werkdag. In deze variant is het totale verkeer dat aanwezig is in 

het netwerk met 70% opgehoogd ten opzichte van de reguliere avondspits. Het effect is 

dat de wachtrijen voor de parkeervoorziening Zwarte Pad langer zijn dan in een reguliere 

avondspits. Als gevolg van de relatief beperkte afwikkelingscapaciteit bij de 

parkeervoorziening van het Zwarte Pad (één ingaande en één uitgaande slagboom op 

een parkeercapaciteit van 450 parkeerplaatsen) is voor de ingang een wachtrij zichtbaar, 

die op het maatgevende moment terugslaat tot op het kruispunt met de Zwolsestraat 

(zie ook figuur 3.2). 

 

 
 

Figuur 3.2: Wachtrij voor parkeervoorziening Zwarte Pad op een relatief drukke dag (bron: 

VISSIM) 

 

 

Dit gaat ten koste van de verkeersafwikkeling op het kruispunt tussen de Gevers 

Deynootweg en Zwolsestraat (eveneens zichtbaar in de verliestijd en wachtrijlengtes). In 

figuur 3.3 is de toename van de wachtrijlengte te zien inclusief ontwikkelingen en 

nieuwe garage. Door het extra verkeersaanbod (+200 ingaande en 200 vertrekkende 

voertuigen in één uur) in combinatie met de beperkte kwaliteit van de 

verkeersafwikkeling op de Gevers Deynootweg neemt de wachtrijlengte verder toe ten 



 Ontwikkeling Noordboulevard Scheveningen 10 

 

opzichte van de autonome situatie. Het rechtsaf opstelvak op de Zwolsestraat is (net) 

voldoende lang om de totale wachtrij in dit scenario op de drukste momenten te 

faciliteren. 

 

 
 

Figuur 3.3: Wachtrij voor parkeervoorziening Zwarte Pad inclusief ontwikkelingen 

Noordboulevard op een relatief drukke dag (bron: VISSIM) 

 

Het vertrekkend verkeer kan goed worden gefaciliteerd op het aanwezige linksaf 

opstelvak op de Gevers Deynootweg. De wachtrij is in geen geval langer dan de 

beschikbare lengte op het opstelvak. De wachtrij lost daarnaast in iedere groenfase 

volledig op.  

 

3.2.3 Een erg drukke dag met massaal vertrek 

In geval van een massaal vertrek (een incident, bijvoorbeeld na afloop van het vuurwerk-

festival) lopen de drie parkeervoorzieningen (Zwarte Pad, Zwolsestraat en nieuw te 

realiseren parkeergarage) in een korte tijd volledig leeg4. In dit scenario is ook sprake 

van aankomend verkeer, wat echter in de praktijk nauwelijks zal voorkomen. Bepalend 

voor de afwikkeling van het verkeer op straat is het aantal slagbomen bij de 

parkeervoorzieningen. Deze doseren het verkeer. Het Zwarte Pad heeft één uitgaande 

slagboom. Voor de nieuw te realiseren parkeergarage is gerekend met twee uitgaande 

                                                           
4  Gerekend is met 55% van de parkeercapaciteit van de drie parkeergarages dat in een uur 

vertrekt. Dat geeft een belasting op de Gevers Deynootweg van circa 500 links afslaande 
auto’s (55% van 450 = ca. 250; 55% van 700 = ca. 400; daarvan slaat 80% linksaf = ca. 520). 
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slagbomen. Conform de NEN2443:2013 (parkeren en stallen van personenauto’s op 

terreinen en in garages) bedraagt de afwikkelingscapaciteit bij traditionele 

parkeerbeheerapparatuur circa 250 mvt/h/per poortje5. Voor de nieuwe parkeergarage 

wordt uitgegaan van een systeem door middel van kentekenherkenning, met een 

verwerkingscapaciteit van circa 500 mvt/h/per poortje. Concreet betekent dit dat de 

verkeersbelasting op de oostelijke tak van de Gevers Deynootweg maximaal 1.250 mvt/h 

kan bedragen als gevolg van de parkeervoorzieningen. Dit verkeer vertrekt hoofdzakelijk 

in oostelijke richting en slaat linksaf richting de Zwolsestraat. In dit scenario, waarin 

tevens sprake is van ingaand verkeer conform de reguliere avondspits, heeft de linksaf 

strook op de oostelijke tak van de Gevers Deynootweg voldoende opstellengte om de 

wachtrij te faciliteren. Op het piekmoment wordt (net) het einde van het opstelvak 

gebruikt door de wachtrij. In geen geval wordt in de simulatie de rechtdoorgaande 

rijstrook geblokkeerd. 

 

In de praktijk kan het echter voorkomen dat twee trams in één cyclus6 de regeling 

‘verstoren’. Dit is in de simulatie niet aan de orde. Als dit in de praktijk gebeurt, is de 

lengte van de linksaf strook op het piekmoment net niet voldoende om de complete 

wachtrij te faciliteren. Kortstondig zal daardoor in de ‘worst case’-situatie de rechtdoor-

gaande rijstrook tijdelijk geblokkeerd worden door het linksafslaande verkeer. Op het 

moment dat de regeling weer ‘normaal’ functioneert, zal de wachtrij weer korter worden 

en kan het rechtdoorgaande verkeer eveneens worden afgewikkeld.  

 

 

3.2.4 Een erg drukke dag met massale aankomst  

In dit scenario is gesimuleerd dat het Zwarte Pad in korte tijd volloopt. De 

verwerkingscapaciteit van de ingaande slagboom is maatgevend voor de hoeveelheid 

verkeer dat op het parkeerterrein kan worden afgewikkeld. In de autonome variant 

(zonder nieuwe parkeergarage) ontstaat als gevolg van de beperkte 

afwikkelingscapaciteit en het forse aanbod verkeer naar het Zwarte Pad een wachtrij 

voor de ingaande slagboom. Hierdoor staat het gehele netwerk vol (zie figuur 3.4, waarin 

een wachtrij te zien is tot op de aansluiting met de Harstenhoekweg). In de praktijk zal 

het parkeerverwijssysteem bij een dergelijke situatie verkeer naar de andere 

parkeervoorzieningen sturen, waardoor de wachtrij wordt beperkt. 

 

                                                           
5  NEN2443: 2013 (Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in garages). Deze is 

gebaseerd op de gemiddelde handelingssnelheid bij een slagboom om het kaartje te pakken 
en door te rijden. 

6  Met een cyclus wordt bedoeld dat alle rijrichtingen van groen licht zijn voorzien. 
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Figuur 3.4: Wachtrij op een erg drukke dag zonder ontwikkelingen (bron: VISSIM) 

 

Als gevolg van de nieuwe parkeergarage wordt extra parkeercapaciteit toegevoegd aan 

de omgeving. Op dergelijke piekmomenten zal, onder de voorwaarde dat de nieuwe 

parkeergarage goed toegankelijk is en voorzien van een ruime entree en een 

concurrerende tariefstelling, een deel van de parkeerders in de wachtrij naar het Zwarte 

Pad uitwijken naar de nieuwe parkeergarage. Dit heeft theoretisch een positieve effect 

op de wachtrijlengten in het gebied (zie ook figuur 3.5). Ook in deze variant is het 

netwerk echter overbelast en staat het vol met voertuigen. De nieuwe parkeergarage zal 

dit probleem ook niet oplossen. Wel zorgt het er op erg drukke dagen voor dat het 

verkeer een langere periode afgewikkeld kan blijven en dat, zolang er nog 

parkeercapaciteit beschikbaar is, de wachtrijen en verliestijd minder lang zijn dan in de 

situatie zonder nieuwe parkeergarage. Op het moment dat de parkeervoorzieningen in 

het gebied vol staan zal er geen verkeer meer worden afgewikkeld en komt het in beide 

situaties (zonder en met nieuwe parkeergarage) stil te staan. 
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Figuur 3.5: Wachtrij op een erg drukke dag met ontwikkelingen (bron: VISSIM) 

 

Mogelijke maatregel 

Voor een optimale verkeersafwikkeling in dit scenario is het gewenst zo min mogelijk 

verstoringen op en langs de weg te hebben. Verstoringen ontstaan bijvoorbeeld als 

gevolg van in- en/of uitparkerende voertuigen op de aanwezige parkeerplaatsen op het 

kruispunt tussen de Gevers Deynootweg en de Zwolsestraat. Deze parkeerstroken zijn 

gelegen in het invloedsgebied van de verkeerslichtenregeling. Hierdoor kan bij het 

afrijdende verkeer hinder ontstaan door een in- of uitparkerend voertuig, wat de 

kwaliteit van de verkeersafwikkeling op zeer drukke momenten negatief beïnvloedt. In 

figuur 3.6 staan de betreffende parkeervakken indicatief weergegeven. In totaal gaat het 

om 23 parkeerplaatsen die gecompenseerd kunnen worden in de nieuwe parkeergarage.  
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Figuur 3.6: Ligging op te heffen parkeerplaatsen (bron ondergrond: Globespotter) 

 
 

Enkel op de zeer drukke momenten (massale in- en uitstroom) bestaat het risico op 

hinder als gevolg van de aanwezige parkeerplaatsen. Alleen op die momenten heeft het 

opheffen een positief effect. Deze maatregel is echter niet van invloed op de cyclustijd 

en wachtrijlengtes in de varianten. Het draagt enkel bij aan het voorkomen van hinder bij 

het afrijden van het kruispunt. De vrijgekomen ruimte kan bijvoorbeeld worden ingevuld 

voor voetgangers. 

 

 

4 Conclusies  

Uit het onderzoek worden de hiernavolgende conclusies getrokken: 

■ Een nieuwe parkeergarage genereert op zichzelf geen nieuw verkeer. Parkeren is 

immers geen doel op zich. Het zijn de functies in de omgeving die een bepaalde 

parkeervraag genereren. Wel vindt een herverdeling van het verkeer plaats binnen 

Scheveningen en op locatie gebundeld op één route. 

■ De nieuw te realiseren functies zijn hoofdzakelijk ondersteunend aan de reeds 

aanwezige functies in het centrum van Scheveningen en voor strandbezoekers. In de 

analyse naar de kwaliteit van de verkeersafwikkeling is echter gerekend met een 

‘worst case’-toename van de verkeersintensiteit, waarin de geplande functies als een 

solitaire functie zijn beschouwd. 
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■ De ‘worst case’-toename van de verkeersintensiteit als gevolg van de geplande 

ontwikkelingen is gesteld op 200 ingaande en 200 vertrekkende voertuigen in één 

uur. Deze verkeersgeneratie is opgeteld bij de autonome verkeersintensiteiten op de 

Zwolsestraat en Gevers Deynootweg. 

■ Op een reguliere dag is het extra verkeer van en naar de geplande ontwikkeling en 

nieuwe parkeergarage beperkt van invloed op de kwaliteit van de 

verkeersafwikkeling. Van een verliestijd is op het netwerk beperkt sprake. In de 

situatie met geplande ontwikkelingen neemt deze (zeer) beperkt toe. Hetzelfde geldt 

voor de wachtrijlengtes. Op het kruispunt Zwolsestraat – Gevers Deynootweg zijn de 

opstellengtes van de voorsorteervakken voldoende lang om de wachtrijen te 

faciliteren. 

■ Op een relatief drukke dag (met 70% meer verkeer ten opzichte van een reguliere 

dag in het piekuur) is de doorstroming op de Gevers Deynootweg in de situatie zonder 

ontwikkelingen reeds beperkt. Dit is het gevolg van de beperkte afwikkelcapaciteit 

van parkeervoorziening Zwarte Pad. De beperkte verkeersafwikkeling vertaalt zich in 

een lange wachtrij voor het Zwarte Pad, tot op het kruispunt met de Zwolsestraat, en 

in een hoge verliestijd. In de situatie met nieuwe parkeergarage neemt de verliestijd, 

ondanks de toename van de verkeersintensiteit (beperkt) af. De wachtrijlengte neemt 

wel toe, als gevolg van de reeds beperkte kwaliteit van de verkeersafwikkeling. Het 

rechtsaf voorsorteervak op de Zwolsestraat heeft net voldoende lengte om de totale 

wachtrij te faciliteren. 

■ Op een erg drukke dag is het netwerk overbelast. Dit vertaalt zich in een zeer forse 

verliestijd en zeer lange wachtrijen. In de situatie zonder ontwikkelingen slaat de 

wachtrij terug tot op het kruispunt met de Harstenhoekweg. In dit scenario wordt er 

overigens vanuit gegaan dat de parkeervoorzieningen nog niet geheel gevuld zijn. 

Verkeer blijft daardoor langzaam afgewikkeld worden. In de situatie met nieuwe 

parkeergarage is nog steeds sprake van een forse verliestijd, welke aanzienlijk lager 

ligt dan in de autonome situatie. De wachtrijlengte is korter, omdat in het gebied 

meer parkeercapaciteit beschikbaar is. De kwaliteit van de verkeersafwikkeling is op 

een erg drukke dag in beide situaties onvoldoende. In de praktijk zal middels het 

parkeerverwijssysteem het verkeer naar andere parkeervoorzieningen worden 

verwezen, waardoor de wachtrij wordt verminderd. 

■ Om op drukke momenten verstoringen in de verkeersafwikkeling te beperken wordt 

voorgesteld enkele parkeerplaatsen rondom het kruispunt tussen de Gevers 

Deynootweg en Zwolsestraat op te heffen. Overige maatregelen zijn, ten behoeve van 

de geplande ontwikkeling, niet noodzakelijk.  

■ Met behulp van het parkeerverwijssysteem en andere dynamische 

verkeersmanagement maatregelen wordt het verkeer in Den Haag vroegtijdig 

gestimuleerd om gebruik te maken van gewenste routes. In geval van drukte in 

Scheveningen wordt dit systeem ingezet om het verkeer te spreiden en zodoende te 

verwerken. Deze maatregelen zijn reeds aanwezig en van toegevoegde waarde in de 

scenario’s met mooi weer en piekdrukte. Dit geldt zowel in de huidige situatie als in 

de variant met toekomstige ontwikkelingen. 
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Bijlage 1 Uitgangspunten VISSIM-simulaties 
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1 Inleiding 

Brink Management/Advies begeleid in opdracht van Hommerson de ontwikkeling van 

haar plan voor de Noordboulevard in Scheveningen. Onderdeel van deze ontwikkeling is 

de realisatie van een parkeergarage met 700 parkeerplaatsen. Goudappel Coffeng BV is 

gevraagd de verkeerskundige onderbouwing te leveren ten behoeve van de ontsluiting 

van deze parkeergarage. Dit onderzoek gaat in op: 

■ de gevolgen van de parkeergarage op de verkeersafwikkeling tijdens: 

- normale werkdagavond spits, 

- relatief drukke dag met mooi weer, 

- erg drukke dag (in- en uitgaand). 

■ beschrijven wat de effecten zijn van mogelijke maatregelen om de negatieve 

gevolgen te verminderen. 

 

Het onderzoek zal verricht worden met behulp van het micro dynamisch simulatiemodel 

VISSIM. Brink Management/Advies heeft verzocht de uitgangspunten die worden gehan-

teerd in de VISSIM simulatie vooraf te beschrijven in een notitie. In deze notitie worden de 

gehanteerde uitgangspunten weergegeven. 

 

2 Uitgangspunten 

2.1.1 Algemene uitgangspunten 

■ De te realiseren parkeergarage maakt onderdeel uit van een grotere ontwikkeling, 

waarin bestaande functies worden gesloopt en nieuwe functies aan het plangebied 

worden toegevoegd (zie ook tabel 2.1). 
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Functie Referentiesituatie 

(te slopen/op te heffen functies) 

Beoogde situatie 

(nieuwbouw) 

horeca 2.235 m2 bvo 4.182 m2 

detailhandel/winkels 1.200 m2 bvo 1.884 m2 

leisure (casino) 540 m2 bvo - 

algemene ruimte  630 m2 

parkeerplaatsen -137 parkeerplaatsen, waarvan 100 openbare 

plaatsen en 37 eigen terrein 

700 

wegen  Zeekant afgesloten voor doorgaand verkeer 

 

Tabel 2.1: Functieprogramma geplande ontwikkeling (bron: MER beoordelingsnotitie Antea) 

 

 

■ De toekomstige parkeercapaciteit in de parkeergarage zal circa 700 parkeerplaatsen 

bedragen. Voor de realisatie van de parkeergarage worden in totaal 137 parkeer-

plaatsen aan de openbare ruimte onttrokken (zie figuur 2.1). De extra 

parkeercapaciteit in de beoogde situatie ten opzichte van de huidige situatie bedraagt 

700 – 137 op te heffen parkeerplaatsen = 563 parkeerplaatsen.  

 

 
 

Figuur 2.1: Onttrokken parkeerplaatsen uit de openbare ruimte (bron: Bureau voor 

Stedenbouw en Architectuur Wim de Bruijn BV d.d. 19-02-2015) 

 

■ De in- en uitgangspartij van de te realiseren parkeergarage geven aansluiting op de 
keerlus in de Gevers Deynootweg tegenover het Carton Beach Hotel. 
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■ In de te beoordelen planvariant sluit de parkeergarage middels een enkele in- en uit-

gaande rijstrook aan op de keerlus. In de parkeergarage is parkeerbeheerapparatuur 

aanwezig. In de planvariant bestaat de entreepartij uit twee in- en twee uitgaande 

poortjes.  

■ Maatgevend voor de in- en uitstroom van de te realiseren parkeergarage is de 

afwikkelingscapaciteit van de parkeerbeheerapparatuur. Traditionele parkeerbeheer-

apparatuur, waarbij de gebruiker een parkeerkaartje moet aannemen/aanbieden 

heeft een afwikkelingscapaciteit van circa 250 motorvoertuigen (mvt) per uur per 

poortje1. Het toepassen van kentekenherkenning heeft een hogere afwikkelings-

capaciteit tot gevolg. Het systeem met kentekenherkenning is in de praktijk reeds in 

meerdere parkeergarages toegepast, waaronder op Schiphol. Tot op heden biedt dit 

vooral bij het verlaten van de parkeergarage voordelen, omdat het voertuig met lage 

snelheid kan doorrijden en hoeft geen uitrijdkaart aan te bieden en te wachten tot de 

slagboom geopend is. Exacte cijfers ten aanzien van de verkeersafwikkeling zijn nog 

niet bekend, maar uitgegaan wordt van een afwikkelingscapaciteit van 500 mvt/h per 

poortje. In de analyse naar de kwaliteit van de verkeersafwikkeling wordt voor de 

aanvoer uitgegaan van een traditioneel systeem, waarin een kaartje uit de automaat 

wordt gehaald. Bij het vertrekkende verkeer wordt rekening gehouden met 

kentekenherkenning en daarmee een hogere afwikkelingscapaciteit. In deze 

combinatie is sprake van een ‘worst case’ verkeersafwikkeling van de nieuwe 

parkeergarage, met een standaard instroom en een hoge uitstroom. 

■ In figuur 2.2 is het onderzoeksgebied weergegeven, zoals wordt opgenomen in het 

VISSIM netwerk. 

 

 
 

Figuur 2.2: Onderzoeksgebied VISSIM (bron ondergrond: Globespotter)  

                                                           
1  NEN2443: 2013 (Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in garages). Deze is 

gebaseerd op de gemiddelde handelingssnelheid bij een slagboom om het kaartje te pakken 
en door te rijden. 
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■ De vormgeving van de wegvakken en tussenliggende kruispunten tussen de Zwolse-

straat – Harstenhoekweg worden vormgegeven conform de huidige situatie (zie 

bijlage 1 voor afbeeldingen).  

■ Het kruispunt Gevers Deynootweg – Zwolsestraat en het wegvak van de Gevers 
Deynootweg worden vormgegeven conform de ontwerptekening 

kustgezond_overzicht.dwg ontvangen d.d. 27 november 2015. Hierin is rekening 

gehouden met aanpassingen ten behoeve van nieuw materieel op tramlijn 9. 

■ De gehanteerde verkeerslichtenregelingen zijn aangeleverd door de gemeente Den 

Haag en overeenkomstig met de huidige programmering op straat. 

 

2.1.2 Parkeren 

■ Met behulp van de gemeentelijke parkeernormen2 is de parkeervraag van de 

toekomstige functies berekend. In 2.2 is de parkeerbehoefte van de functies in de 

huidige situatie weergegeven. Hieruit blijkt dat in de huidige situatie voor de 

betreffende functies in het plangebied er 309 parkeerplaatsen benodigd zijn 

(ongeacht de overige bezoekers aan Scheveningen Bad). Ter plekke van het 

plangebied zijn er 137 parkeerplaatsen op maaiveld beschikbaar (aan de Gevers 

Deynootweg en aan de Zeekant). Deze worden opgeheven als gevolg van de 

voorgenomen ontwikkeling. Hieruit blijkt dat in de huidige situatie reeds sprake is van 

een ondercapaciteit aan parkeerplaatsen. 

 

functie omvang in  

m2 

parkeerplaatsen per functie 

huidige situatie 

horeca 2.235m2 112 

detailhandel/winkels 1.200 m2 28 

leisure (casino) 540 m2 33 

bewonersabonnementen  100 

werknemersabonnementen  37 

totaal  3.975 m2 309 

 

Tabel 2.2: Parkeervraag in de huidige situatie 

 

■ De wijziging en uitbreiding aan functies leidt tot een toename in de parkeerbehoefte, 

zowel voor bezoekers als voor werknemers. In tabel 2.3 is de verdeling van de 700 

nieuwe parkeerplaatsen over de verschillende functies in de boogde situatie 

weergegeven. De parkeergarage zal in de beoogde situatie gebruikt worden door 

bezoekers van de in het project opgenomen winkels en horeca (209 + 43 

parkeerplaatsen). Verder voorziet de parkeergarage in het vervangen van 

parkeerplaatsen voor o.a. bewoners en werknemers (100+ 65 parkeerplaatsen). Van 

de resterende 283 parkeerplaatsen kunnen onder andere strandbezoekers gebruik 

maken, alsmede bezoekers van de functies op het Gevers Deynootplein en de Place 

Promenade en het wat verder gelegen AFAS Circustheater, de Pathé Bioscoop en het 

Holland Casino. 

 

 

                                                           
2  Nota parkeernormen Den Haag d.d. 10 november 2011. 
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functie omvang in 

m2 

parkeerplaatsen per functie 

beoogde situatie 

horeca 4.182 m2 209 

detailhandel/winkels 1.884 m2 43 

leisure (casino) -  

bewonersabonnementen  100 

werknemersabonnementen  65 

bezoekers Scheveningen Bad (extra 

parkeerplaatsen) 

 283 

totaal  6.066 m2 700 

 

Tabel 2.3: Parkeervraag beoogde situatie 

 

■ Kortom, de nieuwe parkeergarage faciliteert de parkeerbehoefte voor de bezoekers 

van de geplande winkel- en horecaontwikkelingen, biedt parkeercapaciteit voor 

bewoners en werknemers en zorgt voor extra openbaar toegankelijke 

parkeercapaciteit voor bezoekers in Scheveningen Bad. 

■ De parkeervraag van de functies in de huidige situatie, welke gefaciliteerd worden in 
de nieuwe parkeergarage bedraagt circa de helft van de totale beschikbare 

parkeercapaciteit. Hieruit wordt geconcludeerd dat de overige parkeerplaatsen, circa 

350, worden benut door autonoom verkeer. Autonoom verkeer is verkeer dat anders 

deels mogelijk gebruik zou hebben gemaakt van de parkeervoorziening Het Zwarte 

Pad. Dit kan ook deels nieuw verkeer zijn dat in de huidige situatie bijvoorbeeld 

gebruik maakt van de parkeergarage Zwolsestraat. Tevens is dat verkeer dat anders 

op de te compenseren parkeerplaatsen zou hebben geparkeerd. In de analyse wordt 

aangenomen dat de helft van het autonome verkeer nieuw verkeer is op de Gevers 

Deynootweg als gevolg van het benutten van de parkeercapaciteit. Dat betreft circa 

175 parkeerplaatsen en genereert in het avondspitsuur een verkeersintensiteit van 

circa 20 aankomende en 20 vertrekkende voertuigen (zie kader voor de 

uitgangspunten). 

 

 

2.1.3 Verkeersintensiteiten 

■ Maatgevend in de kwaliteit van de verkeersafwikkeling zijn de spitsuren. Om het 

effect van de parkeergarage te analyseren is het wenselijk de verkeersgeneratie voor 

deze momenten inzichtelijk te maken. Hierin wordt uitgegaan van de worst-case 

verkeersgeneratie tijdens het ochtend- en avondspitsuur. 

■ Een parkeergarage genereert op zichzelf geen verkeer. De functies in de omgeving 

gelden als doel waar het verkeer van en naartoe gaat. Op basis van de parkeervraag 

is een vertaling gemaakt naar de verkeersgeneratie. Hierin is rekening gehouden met 

het compenseren van de bestaande parkeerplaatsen. 

■ De verkeersgeneratie van de nieuwe parkeergarage bestaat voor de helft uit bestaand 
dat reeds gebruik maakt van de wegvakken in de omgeving van het plangebied, en 

daarmee het kruispunt tussen de Gevers Deynootweg – Zwolsestraat belast (de helft 

van de parkeercapaciteit wordt immers gebruikt door de bestaande functies). De 

andere helft van de parkeerplaatsen wordt gebruikt door de nieuwe functies. Deze 
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functies genereren nieuw verkeer. Aangenomen is dat deze 350 parkeerplaatsen in 

het drukste avondspitsuur een verkeersgeneratie hebben van 200 aankomende 

voertuigen. Daarnaast is gerekend met 200 vertrekkende voertuigen in het 

avondspitsuur. 

■ De verkeersgeneratie heeft vooral een herkomst en bestemming via de Zwolsestraat. 

Uit een verkeerstelling blijkt dat circa 80% van het verkeer rijdend op de oostelijke 

tak van de Gevers Deynootweg een herkomst/bestemming heeft via de Zwolsestraat. 

De overige 20% heeft een relatie met de westelijke tak van de Gevers Deynootweg. 

■ De afdeling Verkeer van de gemeente Den Haag levert de input/modelcijfers voor het 

bepalen van de verkeerseffecten. Het betreffen verkeersintensiteiten uit het verkeers-

model Haaglanden 1.1, die gelijk zijn aan de modelcijfers die zijn gebruikt voor het 

bepalen van de milieu-effecten. De modelcijfers gaan uit van het jaar 2025 voor de 

avondspits, inclusief garage. Dit sluit aan bij het planjaar dat wordt gehanteerd in de 

nog op te stellen verkeersvisie. 

■ Op basis van verkeerstellingen gehouden in februari tot en met mei 2016 is een 

analyse gemaakt naar de toename van de verkeersintensiteiten tijdens een drukke 

dag ten opzichte van een reguliere werkdag spits. Een vergelijking van telcijfers op de 

Zwolsestraat tussen een reguliere dag en een relatief drukke dag circa 70%3 bedraagt, 

waarop de verkeersintensiteit op de relatief drukke dag hoger is. Op basis van deze 

analyse worden de verkeersintensiteiten voor een drukke dag opgehoogd met 70%.  

■ In de simulatie van het piekmoment betreft het autonome verkeer het reguliere 

avondspitsverkeer gecombineerd met 55% uitstroom vanuit de verschillende 

parkeervoorzieningen in de omgeving. Bij parkeerterrein Zwarte Pad en 

parkeergarage Zwolsestraat wordt in de uitstroom rekening gehouden met de 

afwikkelingscapaciteit van de bestaande parkeerbeheerapparatuur (1 in- en 1 

uitgaande slagboom op Zwarte Pad en 2 in- en 2 uitgaande slagbomen bij de 

Zwolsetstraatgarage). In de te realiseren parkeergarage wordt voor de uitstroom 

rekening gehouden met kentekenherkenning, waarvan de afwikkelingscapaciteit voor 

vertrekkend verkeer circa 500 mvt/h/poortje bedraagt. Voor het ingaande verkeer is 

het trekken van een inrijkaart noodzakelijk, waarmee de afwikkelcapaciteit circa 250 

mvt/h/per poortje bedraagt.  

■ In de simulatie met een massale instroom zijn dezelfde aannames als bij de 

uitstroomvariant gehanteerd. 

■ In de simulatie is uitgegaan van de maximale dienstregeling van het openbaar 

vervoer conform de huidige dienstregeling (per richting: gemiddeld elke 5 minuten 

een tram; 12x per uur en elke 10 minuten een bus; 6x per uur).   

■ In de simulatie wordt rekening gehouden met in elke cyclus een groenfase inclusief 

ontruimingstijd, die voldoende lang is om de oversteek te maken, op elke richting 

voor overstekende voetgangers en fietsers. Daarmee wordt uitgegaan van een worst-

case aanname. 

 

                                                           
3  Intensiteit op een gemiddelde werkdag in het drukste uur van 759 mvt/uur/doorsnede (heen 

en terug). Op relatief drukke dagen bedraagt de verkeersintensiteit gemiddeld circa 1.300 
mvtt/uur. Op erg drukke dagen loopt de intensiteit op tot circa 1.650 tot 1.700 mvt/uur. 
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2.1.4 Samenvatting 

In tabel 2.3 wordt een samenvatting gegeven van de te simuleren situaties alsmede het 

effect van de nieuw te realiseren parkeergarage in deze situaties. Hierin zijn de 

uitgangspunten samengevat, zoals in de notitie beschreven. Per scenario wordt de te 

hanteren input uit het verkeersmodel, alsmede de verkeersgeneratie van en naar de 

nieuwe parkeergarage weergegeven.  

 

scenario input VISSIM autonome situatie + effect parkeergarage 

Een uur in een reguliere 

situatie 

autonome verkeersintensiteiten 2025 

verkeersmodel 

autonoom reguliere werkdag + 200 mvt/h 

ingaand (o.b.v. een p-capaciteit van 700 pp)  

Een uur op een relatief 

drukke dag (weekenddag 

met mooi weer) 

autonome verkeersintensiteiten 2025 

verkeersmodel + 70% 

autonome verkeersintensiteiten 2025 

verkeersmodel + 70% + 200 mvt/h  in- en + 

200 mvt/h uitgaand 

Een uur op een erg drukke 

dag met volledige uitstroom 

(bijvoorbeeld het verlaten 

Vuurwerkfestival) 

autonome verkeersintensiteiten 2025 

verkeersmodel +  55% uitstroom 

parkeervoorziening Zwarte Pad en 

parkeergarage Zwolsestraat-garage 

autonome verkeersintensiteiten 2025 

verkeersmodel +  55% uitstroom 

parkeervoorziening Zwarte Pad en 

parkeergarage Zwolsestraat-garage + 55% 

uitstroom nieuw te realiseren parkeergarage 

Een uur op een erg drukke 

dag met volledige instroom 

(combinatie mooi weer en 

een landelijk evenement) 

autonome verkeersintensiteiten 2025 

verkeersmodel + 55% instroom 

parkeervoorziening Zwarte Pad, 

reguliere instroom Zwolsestraat-garage 

autonome verkeersintensiteiten 2025 

verkeersmodel + 55% instroom 

parkeervoorziening Zwarte Pad, reguliere 

instroom Zwolsestraat-garage + reguliere 

instroom nieuw te realiseren parkeergarage 

 

Tabel 2.3: Te analyseren scenario’s i.c.m. effect parkeergarage 
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Bijlage 1 Huidige vormgeving 
 

 
 

Figuur B1.1: Kruispunt Zwolsestraat – Harsenhoekweg – Aansluiting parkeergarage Zwolsestraat 

 

 

 

 


