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1 Samenvatting

A Inleiding

In de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam wordt de bereik-
baarheid van de regio Rotterdam onderzocht. Het wordt steeds drukker en de
regio kent een grote woningbouwopgave. De zuidelijke randstad is één van de
drukste regio’s in Nederland. Langs de spoorlijn van Leiden naar Dordrecht (de
Oude Lijn) worden tot 2040 170.000 woningen gerealiseerd en daarbuiten nog
eens 70.000. Deze woningbouwopgave zal voor een belangrijk deel in Rotterdam
gerealiseerd worden, de realisatie van 25.000 tot ca. 35.000 woningen in de
Oostflank is hiervan een onderdeel.

De opgave voor woningbouw gaat gepaard met de ontwikkeling van hoogwaardige
werklocaties en voorzieningen. De schaalsprong in wonen en werken vraagt ook
een schaalsprong in mobiliteit en vooral het openbaar vervoer. In de MIRT-
Verkenning is onderzocht wat het effect is van verschillende infrastructurele
projectalternatieven.

B  Doelstelling

Doel van dit onderzoek is het beschrijven van het effect op de doelstellingen

Faciliteren verstedelijking en Kansen voor Mensen van de alternatieven die

onderzocht zijn voor de deelstudie oeververbinding en OV. De alternatieven

komen voort uit de uitgevoerde studie Verkenningenrapport en MER, MIRT-

verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam, deelstudie Oeververbinding en

OV (Movares 2022).

De resultaten van studie naar Faciliteren verstedelijking en Kansen voor mensen

hebben input gevormd voor de MKBA Oeververbinding en OV en de Maatschap-

pelijke Economische Effect Studie (Decisio, 2022).

C Alternatieven Oeververbinding en OV

In het onderzoek zijn zes alternatieven (zie tabel 1) onderzocht voor een nieuwe multimodale oeververbinding

voor hoogwaardig openbaar vervoer (HOV), fietsers en voetgangers en eventueel ook autoverkeer. De HOV-

verbinding verbindt metrostation Kralingse Zoom met metrostation Zuidplein en sluit aan op de Oude Lijn via het

station Stadionpark.

De alternatieven variëren op een aantal uitgangspunten. Voor de HOV-verbinding Kralingse Zoom – Zuidplein

gaat het om de keuzen: een (hoogwaardige) tram- of metrokwaliteit, de oeververbinding als brug of tunnel, de

locatie van de oeververbinding en wel of geen autoverkeer op de oeververbinding. Voor het station Stadionpark

wordt in alle alternatieven uitgegaan van bediening met 6 sprinters per uur (per richting), de exacte ligging van

het station hangt samen met de oeververbinding. Daarnaast is in de alternatieven een HOV-busverbinding

tussen Rotterdam Centraal en Zuidplein (door de Maastunnel) opgenomen. Hierbij wordt gevarieerd op twee

mogelijke routes op Zuid (via de Dreef of de Carnisselaan) en de verbinding met het EMC/Dijkzigt (via de buslijn

die daartoe langs het ziekenhuis rijdt of via een ondergrondse loopverbinding met loopband).

Tabel 1: Samenvattend overzicht van de onderzochte projectalternatieven

De te maken hoofdafweging op OV gebied betreft de keuze tussen een tram (Alt. 1), een hoogwaardige tram
met een ontwerpsnelheid van 25 km/uur (Alt. 2, 3 en 6) of een metro (Alt. 4 en 5).

Kenmerken alternatief 1.Brug West 2.Brug bocht A 3.Brug bocht B 4.Tunnel bocht A 5.Tunnel bocht B 6. Tunnel bocht A 0.Referentie

Type Oeververbinding Brug Brug Brug Tunnel Tunnel Tunnel Geen

- HOV Kralingse Zoom – Zuidplein Tram HOV-tram HOV-tram Metro Metro HOV-Tram Geen

- Autoverkeer Geen Geen Wel Geen Wel Geen Geen

HOV Rotterdam CS-Zuidplein HOV-bus HOV-bus HOV-bus HOV-bus HOV-bus HOV-bus Geen

- Verbinding EMC/Dijkzigt HOV-bus loopverbinding loopverbinding HOV-bus loopverbinding loopverbinding Geen

- Route Charlois Carnissesingel Pleinweg Carnissesingel Pleinweg Carnissesingel Pleinweg Geen

Station Stadionpark Sprinter Sprinter Sprinter Sprinter Sprinter Sprinter Evenementen
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D  Relatie met verstedelijking

Het realiseren van de nieuwe multimodale oeververbinding draagt bij aan de ontwikkelmogelijk-
heden op de Oostflank van Rotterdam van Alexander tot aan Zuidplein. In deze flank wordt in de
planvorming in ieder geval 50% van de binnenstedelijke woningbouwopgave van Rotterdam
ingevuld. De te volgen ontwikkelstrategie verschilt per modaliteit. Bij een HOV-Tram vindt de
verstedelijking meer verspreid plaats rond 8 knopen en bij een metro geconcentreerd op 4
knopen (zie tabel 2).

Tabel 2: Samenvattend beeld samenhang verstedelijkingsstrategie Oostflank Rotterdam

Het gaat hierbij om een ontwikkelpotentieel van 26.000 woningen en 869.000 m2 werken (bij
een HOV-tram) en 32.500 woningen en 1.122.800 m2 werken (bij een metro) in de periode tot
2040. Met verdere groeimogelijkheden op de lange termijn. Daarnaast kan een HOV
Oeververbinding ook invloed hebben op ontwikkelingen elders in de stad (Centrum, Westflank)
door de bestaande OV infrastructuur te ontlasten.

E  Methodiek

Beoordeling faciliteren verstedelijking: 3 invalshoeken en 6 indicatoren

Beoordeling kansen voor mensen: 2 invalshoeken en 6 indicatoren

Overall beoordeling in 5-puntsschaal MIRT Verkenningenrapport

Om op totaalniveau een vergelijking te kunnen maken tussen de projectalternatieven is er

per indicator één uitwerking als maatgevend geselecteerd (bijvoorbeeld voor één modaliteit

en gemiddeld genomen voor alle verstedelijkingslocaties en of focuswijken). In deze

samenvatting presenteren we per doestelling de hoofdconclusies en de overal beoordeling.

De indicatoren met uitsplitsing naar modaliteiten (auto, OV, fiets), verstedelijkingslocaties

(#8), wijken (#6) en focusbuurten (#7) zijn opgenomen in hoofdstuk 5 t/m 7.

Invalshoek Nr. Indicator 

Kwaliteit
1A De bereikbaarheidskwaliteit van verstedelijkingslocaties (kwalitatief) 

1B Bereikbaarheidsimpuls van verstedelijkingslocaties (kwantitatief)

Capaciteit
2A Doorstroming autoverkeer: impact op voertuigverliesuren

2B Capaciteit OV-Systeem: voldoende voor faciliteren verstedelijking?

Connectiviteit
3A Interne connectiviteit: 

3C Externe connectiviteit

Invalshoek Nr. Indicator 

Banen-
bereikbaarheid

4A Auto: verandering aantal banen te bereizen binnen 30 minuten

4B OV: verandering aantal banen te bereizen binnen 45 minuten

4C Fiets: verandering aantal banen te bereizen binnen 30 minuten

Onderwijs-
bereikbaarheid

5A Auto: verandering aantal leerlingplaatsen te bereizen binnen 30 minuten

5B OV: verandering aantal leerlingplaatsen te bereizen binnen 45 minuten

5C Fiets: verandering aantal leerlingplaatsen te bereizen binnen 30 minuten
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F Hoofdconclusies faciliteren verstedelijking

1. Een multimodale oeververbinding is noodzakelijk om verstedelijkingslocaties te creëren met de juiste bereikbaarheidskwaliteit. Zonder een HOV-Oeverbinding 
tussen Kralingse Zoom en Zuidplein is het slechts beperkt mogelijk om de verstedelijkingsplannen te realiseren.

2. Een autoweg over de nieuwe oeververbinding is van beperkte meerwaarde voor het faciliteren van verstedelijking en het vergroten van kansen voor mensen; 
het gaat om HOV- en fietsbereikbaarheid.

3. De projectalternatieven met een metro dragen het meest bij aan schaalsprong in bereikbaarheidskwaliteit en connectiviteit.

4. Met huidige invulling van ontwikkelstrategie Alexander tot Zuidplein volstaat qua capaciteit een HOV-tram (t/m 2050).

Tabel 3: Beoordeling in 5-puntsschaal MIRT Verkenningenrapport Beoordeling in 5-puntsschaal MIRT Verkenningenrapport

Beoordelingseenheid
1. Brug 

West 

2. Brug 

Bocht A

3. Brug Bocht 

B

4. Tunnel 

Bocht A 

5. Tunnel 

Bocht B.

6. Tunnel 

Bocht A

Tram HOV Tram HOV Tram HOV Metro HOV Metro HOV Tram
1A Bereikbaarheidskwaliteit* Kwalitatieve beoordeling + + + ++ ++ +
1B Bereikbaarheidsimpuls* Verandering # inwoners binnen acceptabelereistijd ++ ++ + ++ + ++
2A Doorstroming auto Verandering voertuigverliesuren binnen de Ring 0 0 0 0 + 0
2B Capaciteit stedelijk OV IC-waarde HOV Oeververbinding ++ ++ ++ ++ ++ ++
3A Interne connectiviteit* Verandering onderlinge OV-reistijd + + + ++ + +
3B Externe connectiviteit* Verandering OV-reistijd naar MRDH toplocaties + + + + + +

2A

 Auto-VVU

2B: 

IC-waarde

3A/B: 

Connectiviteit
Eindoordeel

Noot 1: Uitgaande van V-MRDH scenario stedelijke referentie Hoog (Movares, 2022) > -5,0% ≤ -21% ≤ 55% ++

Noot 2: *=opgenomen scores betreft (gewogen) gemiddelde impact voor de 8 verstedelijkingslocaties -1,0% tot -4,9% -2 tot -20% 56-70% +

Noot 3: Beoordeling caopaciteit stedelijk OV o.b.v. RET scenrario Basis, Metor 86m, Tram 60m +1,0% tot -0,9% +1% tot -1% 71-85% 0

Noot 4: Effect op connectiviteit geldt metname voor Feyenoord City / Stadionpark (sprinterstation) +4,9% tot +0,9% +2% tot +20% 86%-99% -

Noot 5: Resultaten verkeersmodel van alternatief 6 zijn gelijk gesteld aan alternatief 2 > +5% > +21% >  100% --

Faciliteren Verstedelijking

99,0% - 101,0%

< 94,9%

Indicator

101,1% - 105,0%

1B

Bereikbaarheidsimpuls

> 105,1%

95,0% - 98,9%
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G  Hoofdconclusies Kansen voor Mensen

1. De projectalternatieven dragen positief bij aan het vergroten van kansen voor mensen in de Rotterdamse focuswijken.

2. De projectalternatieven zorgen voor verbetering van de banenbereikbaarheid en onderwijsbereikbaarheid, daar waar dit het meeste nodig is:

in wijken en (focus)buurten op Zuid. Zowel door toename van het aantal te bereizen banen, als een kwaliteitsverbetering (korter, frequenter)

van de reeds te bereizen banen. Dit geldt met name voor buurten direct gelegen aan HOV haltes (Hillesluis, Bloemhof, delen van Feijenoord).

3. Dit leidt voor Rotterdam Zuid naar verwachting tot een grotere banenkans, het makkelijker vasthouden van sociale stijgers en een toename van

de woonaantrekkelijkheid in de wijken op Zuid. Vanuit een breder welvaartsperspectief is het aan te bevelen om in een vervolgstudie dieper in

te gaan op de bereikbaarheid van specifieke doelgroepen (die vervoersarmoede kennen) en de eisen die gesteld kunnen worden aan de

beoogde gebiedsontwikkeling en inrichting van het HOV-systeem met haltes en aansluitingen om de kansen voor mensen op Zuid te

optimaliseren.

Tabel 4: Beoordeling in 5-puntsschaal MIRT Verkenningenrapport

Indicator Modaliteit Beoordelingseenheid
1. Brug 

West 

2. Brug 

Bocht A

3. Brug 

Bocht B

4. Tunnel 

Bocht A 

5. Tunnel 

Bocht B.

6. Tunnel 

Bocht A

Tram HOV Tram HOV Tram HOV Metro HOV Metro HOV Tram

4 Banenbereikbaarheid per Auto binnen 30 min. reistijd 0 0 0 0 0 0

per OV binnen 45 min. reistijd + + + + + +

per Fiets binnen 30 min. reistijd + + 0 + 0 +

5 Onderwijsbereikbaarheid per Auto binnen 30 min. reistijd 0 0 0 0 0 0

per OV binnen 45 min. riestijd + + + + + +

per Fiets binnen 30 min. reistijd ++ ++ 0 + 0 ++

Noot 1: Uitgaande van V-MRDH scenario stedelijke referentie Hoog (Movares, 2022) Score

Noot 2: Banenbereikbaarheid in aantallen banen ++

Noot 3: Onderw ijsbereikbaarheid in aantallen leerlingplaatsen voor 12 jaar en ouder +

Noot 4: Beoordeling o.b.v. procentuele verandering voor de 7 NPRZ focusbuurten (gew ogen gemiddelde) 0

Noot 5: Resultaten verkeersmodel van alternatief 6 zijn gelijk gesteld aan alternatief 2 -

--

99,0% - 101,0%

Verandering

> 105,1%

101,1% - 105,0%

< 94,9%

95,0% - 98,9% 
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Leeswijzer

⚫ Hoofdstuk 2: Doelstelling MIRT Verkenning Oeververbindingen: naar faciliteren verstedelijking en het vergroten van kansen voor mensen

⚫ Hoofdstuk 3: Een ontwikkelstrategie voor verstedelijking aan de oostflank van Rotterdam met verdichting rond acht verstedelijkingslocaties

⚫ Hoofdstuk 4: Impact bepaald voor 6 projectalternatieven

⚫ Hoofdstuk 5: Effect op faciliteren verstedelijking in beeld 

⚫ Hoofdstuk 6: Effect kansen voor mensen in beeld 

⚫ Hoofdstuk 7: Conclusies per indicator

⚫ Hoofdstuk 8: Overall beoordeling
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Achtergrond MIRT Oeververbindingen

⚫ Rotterdam heeft een grote opgave om woningen (circa 50.000 tot 75.000) en internationaal

concurrerende werklocaties te realiseren. Tegelijkertijd kampt de stad met knelpunten op het

gebied van bereikbaarheid.

⚫ Opdrachtgevers1 onderzoeken gezamenlijk een maatregelenpakket gericht op het oplossen

van knelpunten op het gebied van bereikbaarheid in de Rotterdamse regio. Dit doen zij via de

integrale MIRT Verkenning: MIRT-verkenning Oeververbindingen Rotterdam.

⚫ Onderdeel van de MIRT-verkenning is realisatie van een multimodale oeververbinding aan de

oostzijde van de stad tussen Feijenoord en Kralingen.

⚫ Het maatregelenpakket dient bij te dragen aan de volgende vijf hoofddoelen van de MIRT

Verkenning. In voorliggende deelstudie wordt het effect van twee van de vijf doelstellingen

onderzocht (dikgedrukt):

• Verbeteren van bereikbaarheid via de weg (oplossen NMCA knelpunt A16)

• Verbeteren van bereikbaarheid openbaar vervoer (oplossen NMCA knelpunt metro Beurs-Blaak)

• Faciliteren van verstedelijking (in relatie tot agglomeratiekracht)

• Het verbeteren van de stedelijke leefkwaliteit

• Het vergroten van kansen voor mensen

2 Doelstelling MIRT-Verkenning Oeververbindingen

1 : Gemeente Rotterdam, MDRH, Provincie Zuid-Holland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
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Doel 1: Faciliteren verstedelijking (in relatie tot agglomeratiekracht)

⚫ Gemeente Rotterdam en de MRDH moeten verder groeien om te voorzien in de vraag naar woningen (240.000 in de MRDH, waarvan

50.000 tot 75.000 binnenstedelijk in Rotterdam) en hoogwaardige werklocaties en voorzieningen. De beoogde schaalsprong in wonen en

werken, vraagt ook een schaalsprong in mobiliteit.

⚫ Ontwikkeling van infrastructuur en verstedelijking gaan hand in hand en kunnen elkaar onderling versterken. Middels de realisatie van een

multimodale oeververbinding en een HOV-verbinding Kralingse Zoom – Zuidplein en station Stadionpark ontstaat een ruimtelijk-economische

ontwikkelas, waarlangs ook ruimtelijk-economische effecten ontstaan.

⚫ Te verwachten effecten van investering in infrastructuur op het gebied van ruimte en economie:

• Allereerst leidt een bereikbaarheidsimpuls van verstedelijkingslocaties (‘knopen’) op de as tot het versterken van het vestigingsklimaat van de locatie

voor mensen en bedrijven. Omdat de locatie gemakkelijker te bereiken is vanuit andere locaties, is het aantrekkelijker om er te gaan wonen of er een bedrijf te

vestigen. Toename van de bezoekerspotentie zorgt ook voor meer draagvlak voor voorzieningen (door ‘borrowed size’)2.

• Door verbeterde connectiviteit (kortere reistijden, hogere frequenties) worden relaties tussen verstedelijkingslocaties onderling en andere locaties in de

MRDH versterkt. Hierdoor worden verplaatsingen tussen ‘gebieden die er toe doen’ en interacties tussen de mensen die in die gebieden actief zijn

vergemakkelijkt. Dit draagt bij aan agglomeratiekracht (of netwerkkracht), door ‘sharing, matching en learning effecten’ die ontstaan3

• Tot slot zorgt de verbeterde capaciteit van het (openbaar) vervoerssysteem zorgt ervoor dat op de knopen in het systeem zwaardere programma’s van

wonen en werken gerealiseerd kunnen worden (Men kiest voor een ontwikkelmodel op basis van Transit Oriented Development, waarbij een vervoersknoop en

een gebiedsontwikkeling elkaar versterken).

⚫ In deze deelstudie is onderzocht in hoeverre deze effecten optreden in de projectalternatieven voor een HOV Oeververbinding (ten opzichte

van de referentiesituatie, het nulalternatief, waarin geen HOV Oeververbinding wordt gerealiseerd. Zo wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre

de oeververbinding een bijdrage kan leveren aan het faciliteren verstedelijking (in relatie tot agglomeratiekracht). De operationalisering en

effectbeoordeling op dit doel zijn opgenomen in H5 Effect op faciliteren verstedelijking.

2 : PBL (2015) Concurrentiepositie van Nederlandse steden. Van agglomeratiekracht naar netwerkkracht. | 3 : KiM (2022) Agglomeratiekracht in de MKBA.
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⚫ Vervoersarmoede is een situatie waarin ontoereikende verplaatsings-

mogelijkheid de deelname van mensen aan de maatschappij belemmert.

Vervoersarmoede kan grote sociaal economische gevolgen hebben voor

mensen, bijv.: structurele werkloosheid, niet de studie kunnen volgen die je wilt

volgen, verlies van sociale contacten4,5. Rotterdam-Zuid is een gebied waar

relatief veel vervoersarmoede voorkomt6. Dit komt door sociale factoren, laag

autobezit, maar ook doordat het OV systeem op Zuid minder goed presteert

qua fysieke bereikbaarheid van banen en onderwijs7.

⚫ Uit onderzoek blijkt dat betere fysieke bereikbaarheid van banen en onderwijs

met het openbaar vervoer, de kans dat mensen een baan vinden (én

behouden) vergroot8. Een nieuwe multimodale oeververbinding en een HOV-

verbinding Kralingse Zoom – Zuidplein en station Stadionpark kan in potentie

bijdragen aan het verminderen van de vervoersarmoede op Rotterdam-Zuid en

daarmee het vergroten van kansen voor mensen.

⚫ Dit sluit aan op het Nationaal Programma Rotterdam Zuid waarmee de

gemeente middels een brede aanpak kansen voor mensen wil vergroten. De

HOV Oeververbinding is hierin een fysieke pijler, bedoeld om de

barrièrewerking van de Maas voor inwoners van Zuid te verminderen en banen

en onderwijs op Noord ook voor hen beter bereikbaar te maken. In deze

deelstudie is onderzocht in hoeverre de (fysieke) banen- en onderwijs-

bereikbaarheid daadwerkelijk verbeterd in de projectalternatieven voor een

HOV Oeververbinding. De operationalisering en effectbeoordeling op dit doel

zijn opgenomen in H6 Effect kansen voor mensen.

Bron: Gemeente Rotterdam (2018) Samen Slimmer Reizen, OV-Visie 2018-2040

Legenda

= > 325.000

= 250.000 – 325.000

= 175.000 – 250.000

= 100.000 – 175.000

= 25.000 – 100.000

Bereikbare banen met OV (<45 min)

4 : Verkeerskunde.nl (2021) Houd rekening met bereikbaarheidsbehoefte van verschillende groepen

5 : Lucas (2012) Transport Poverty and Social Exclusion.

6 : Jeroen Bastiaanssen (2012) Vervoersarmoede op Rotterdam-Zuid

7 : Gemeente Rotterdam (2018) OV2040. Samen slimmer reizen. 

8 : Jeroen Bastiaanssen (2020) Does transport help people to gain employment?

Lage banenbereik-

baarheid op Zuid. 

Doel 2: Vergroten kansen voor mensen
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3 Ontwikkelstrategie Alexander tot Zuidplein

Verstedelijking aan de oostflank

⚫ Na de MIRT-preverkenning (2019) is een strategische keuze gemaakt voor invulling van een groot deel van de 

verstedelijkingsopgave t/m 2040 aan de oostzijde van Rotterdam. De keuze is opgenomen in de omgevingsvisie.

• Hierbij is aangemerkt dat een nieuwe oeververbinding als katalysator kan dienen van gebiedsontwikkeling Oostflank

• Door het realiseren van stedelijke ontwikkeling op een as langs hoogwaardige OV knopen van Alexander tot Zuidplein

⚫ Parralel aan het MIRT-traject loopt de uitwerking van plannen voor gebiedsontwikkeling van Alexander tot Zuidplein.

Ontwikkelstrategie in het kort:

⚫ Rotterdam geeft invulling aan binnenstedelijke verdichting aan de oostzijde van de stad op 8 verstedelijkingslocaties

⚫ Stevig programma met circa 26.000 tot 32.500 nieuwe woningen, waarvan ruim 10.300 in harde plannen tot en met 2030

⚫ Het programma gaat uit van ontwikkeling op onderscheidende knooppunten met ieder hun eigen kracht

⚫ Versterken onderlinge verbindingen

⚫ De gemeente streeft naar een toekomstbestendigheid op het gebied van wonen, werken, leefbaarheid en klimaat

Belangrijkste ambities zijn samengevat in drie kernbegrippen

⚫ Sterke centra: van OV knopen naar levendige centra die elkaar aanvullen, dit vraagt: wonen, werken, voorzieningen

⚫ Ongedeelde stad: van gescheiden stadsdelen naar één ongedeelde stad

⚫ Vitale stadswijken: van geïsoleerde en eenzijdige gebieden naar prettige, eigen wijken, om je thuis te voelen
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Kernbegrippen: sterke centra, ongedeelde stad, vitale stadswijken
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Nadere uitwerking ontwikkelstrategie

⚫ Bouwen voor alle doelgroepen: circa 26.000 tot 32.500 woningen in diverse woonmilieus en 

segmenten

⚫ Schaalsprong in werklocaties: arbeidsplaatsen groeien mee met woningen in gemengde 

woon-werkmilieus

⚫ Goede voorzieningen t.b.v. aantrekkelijke, inclusieve stad, met bijzondere aandacht voor:

• Onderwijs op alle niveaus, bereikbaar voor iedereen

• Versterken sportcirkel: behoud huidige areaal sportvelden nabij wonen in ontwikkeling sportcomplex 

van de toekomst

⚫ Behoud ecologische waarde en biodiversiteit, versterken van groenstructuren, groene 

verbindingen en kwaliteit

⚫ Qua bouwwerken en materiaalkeuze: klimaatbestendig, circulair en energiezuinig als 

uitgangspunt, en bijdragen aan transitie bestaande wijken: voorbereid op een CO2-neutrale 

gebouwde omgeving in 2050

⚫ Een impuls in hoogwaardig openbaar vervoer is randvoorwaarde voor verdichting

Twee ontwikkelmodellen (*)

⚫ Gemeente Rotterdam kiest voorlopig voor nadere uitwerking van de gebiedsontwikkeling in 

de vorm van twee ontwikkelmodellen die aansluiten bij de beoogde HOV Oeververbinding. 

⚫ Het ontwikkelmodel gekoppeld aan de HOV tram gaat uit van gespreide ontwikkeling op 8 

knopen, met gemiddelde tot hoge dichtheden.

⚫ Het ontwikkelmodel gekoppeld aan de HOV metro gaat uit van geconcentreerde 

ontwikkeling op 4 knopen, met hoge dichtheden en een hoogstedelijke programmering. 

‘Programma van Eisen’ : veelzijdig en kwalitatief hoogwaardig 

* : Let op: het betreft werkmodellen gekoppeld aan de

projectalternatieven in de HOV Oeververbinding. Op basis

van MIRT onderzoeksmateriaal wordt de ontwikkelvisie

door gemeente verder uitgewerkt om te komen tot één

ontwikkelmodel passend bij het voorkeursalternatief voor

de HOV Oeververbinding.
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Programma: basis t/m 2030, oeververbinding 2030-2040, lange termijn

⚫ Samenhang met de verstedelijking Oostflank Rotterdam (op basis van concept ontwikkelvisie A tot Z, niet vastgesteld)

Basis (t/m 2030) Nieuwe oeververbinding (2030-2040) Lange termijn

Ruimtelijke structuur Losse knopen

Geen onderlinge verbinding 

tussen gebieden

Ontwikkelmodel Tram

Spreiding gebiedsontwikkeling 

over 8 knopen

Ontwikkelmodel Metro

Concentratie gebiedsontwikkeling 

op 4 knopen

Koppeling aan infrastructuur Bestaand HOV-Tram HOV-Metro Doortrekken metro

Wonen (aantal) +10.300 +15.700 (26.000) +22.200 (32.500) +1.200

Werken (m2) +330.000 +539.000 (869.000) +792.800 (1.122.800) +76.200

Voorzieningen (m2) +51.600 +83.100 (134.700) +125.300 (176.900) +7.100

Mogelijkheden voor 

extra verstedelijking na 

2040 bij doortrekken 

van metro van Kralingse 

Zoom naar Prins 

Alexander.

(….) Programma incl. basis t/m 2030



© Buck Consultants International, 2022 14

Ontwikkelstrategie gericht op acht verstedelijkingslocaties

Verstedelijkingslocaties Toevoeging programma (aantal woningen) per locatie en per fase

Basis

(t/m 2030)

Oeververbinding (2030-2040) * LT (2040-2050)**

HOV-Tram Metro

1 Hart van Zuid 1.800 0 0 0

2 Feyenoord City / Stadionpark 4.300 2.200 3.900 0

3 De Esch 0 1.800 5.800 500

4 Rivium (5.000) 0 0 0

5 Brainpark / EUR

4.200 2.700 3.400 700

6 Kralingse Zoom

7 Boszoom 0 1.400 800 0

8 Alexanderknoop 0 7.600 8.300 0

Totale toevoeging 10.300 (+5.000) 15.700 22.200 1.200

Wonen (Aantal)

⚫ Verdichting op 8 verstedelijkingslocaties 

⚫ Locaties ‘verkleuren’: er ontstaan hoogstedelijke milieus

** : Excl. verdichting bestaand stedelijk gebied | ** : Hiervoor zijn extra investeringen in infrastructuur nodig
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Werken (m2)

⚫ Werklocaties groeien mee met woningbouw in gemengde woon-werkmilieus

⚫ Knopen vormen complementaire milieus: retail, cultuur, zorg, innovatie, kantoren

** : Excl. verdichting bestaand stedelijk gebied | ** : Hiervoor zijn extra investeringen in infrastructuur nodig

Verstedelijkingslocaties Toevoeging programma (m2 werken) per locatie en per fase

Basis 

(t/m 2030)

Oeververbinding (2030-2040) * LT (2040-2050)**

HOV-Tram Metro

1 Hart van Zuid 330.000 0 0 0

2 Feyenoord City / Stadionpark 0 59.400 67.000 0

3 De Esch 0 38.600 110.600 29.200

4 Rivium 0 0 0 0

5 Brainpark / EUR

0 175.300 283.000 47.100

6 Kralingse Zoom

7 Boszoom 0 125.100 94.400 0

8 Alexanderknoop 0 140.600 237.800 0

Totale toevoeging 330.000 539.000 792.800 76.200
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Voorzieningen (m2)
⚫ Rotterdam kiest voor concentratie (bovenwijkse) voorzieningen op goed verbonden locaties

⚫ Rotterdam-Zuid krijgt een hoger voorzieningenniveau (zowel in m2 als kwaliteit)

** : Excl. verdichting bestaand stedelijk gebied | ** : Hiervoor zijn extra investeringen in infrastructuur nodig

Verstedelijkingslocaties Toevoeging programma (m2 voorzieningen) per locatie en per fase

Basis 

(t/m 2030)

Oeververbinding (2030-2040) * LT (2040-2050)**

HOV-Tram Metro

1 Hart van Zuid 9.100 0 0 0

2 Feyenoord City / Stadionpark 21.500 11.100 19.700 0

3 De Esch 0 9.300 38.300 2.700

4 Rivium 0 0 0 0

5 Brainpark / EUR

21.000 13.700 17.200 4.400

6 Kralingse Zoom

7 Boszoom 0 11.000 8.300 0

8 Alexanderknoop 0 38.000 41.800 0

Totale toevoeging 51.600 83.100 125.300 7.100
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Conclusie

⚫ Voor elke verstedelijkingslocatie is een gebiedsprofiel en een bereikbaarheidsprofiel opgesteld. Deze zijn opgenomen in het Bijlagenboek. 

⚫ Per locatie is beoordeeld in hoeverre het bereikbaarheidsprofiel aansluit bij het huidige en beoogde schaalniveau van de verstedelijkingslocatie.

Verstedelijkingslocaties

Dichtheid wonen (#/ha) Dichtheid werken (m2/ha)
Huidig

Schaalniveau (**)

Beoogd

Schaalniveau (**)

Aansluiting bereik-

baarheidsprofiel 

nulalternatief (**)Bestaand Beoogd* Bestaand Beoogd*

1 Hart van Zuid 36 63 1.246 6.172 Regionaal Regionaal +

2 Feyenoord City / Stadionpark 7 75 1.480 2.038 Regionaal Metropolitaan --

3 De Esch 17 57 406 1.297 Lokaal Lokaal/Regionaal -

4 Rivium 0 80 NB NB Regionaal Regionaal -

5 Brainpark / EUR

0 86 1.861 5.300

Regionaal Metropolitaan --

6 Kralingse Zoom Regionaal Regionaal +

7 Boszoom 0 4 430 706 Lokaal Lokaal -

8 Alexanderknoop 10 85 3.069 5.212 Regionaal Metropolitaan ++

** : Kwalitatieve beoordeling op basis van schaalniveau locatie en gebiedsontwikkeling en aansluiting bereikbaarheidsprofiel daarbij

⚫ Conclusie:

• Hoogwaardige stedelijke woon-werklocaties vragen een hoge connectiviteit .

• Er ontstaan nieuwe milieus, complementair aan de bestaande stad en regio: van toegevoegde waarde voor de MRDH

• Woningbouw: 50% van de binnenstedelijke woningbouwopgave wordt ingevuld aan de oostflank Alexander tot Zuidplein

• Gebieden 'verschieten van kleur' qua dichtheid en gaan op een hoger schaalniveau functioneren in het stedelijk netwerk

• Voor 5 van de 8 verstedelijkingslocaties blijkt uit de analyse van het huidige bereikbaarheidsprofiel dat het bereikbaar-

heidsprofiel onvoldoende aansluit bij het beoogde schaalniveau van het gebied in ontwikkelstrategie Alexander tot Zuidplein

Beoordeling 

bereikbaarheidsprofiel

Zeer goede aansluiting schaalniveau

Goede aansluiting schaalniveau

Voldoende aansluiting schaalniveau

Beperkte aansluiting schaalniveau

Zeer beperkte aansluiting schaalniveau

* : aantallen o.b.v. Tram
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Ontwikkelingen elders in de stad

⚫ Daarnaast kan een HOV oeververbinding een rol spelen bij het faciliteren van verstedelijking elders in de stad: zoals aan de westflank en in 

het centrum. Dit gebeurt eveneens in termen van capaciteit (door het bestaande metro- en tramnetwerk te ontlasten) en connectiviteit 

(snellere verbindingen met de rest van de stad).

⚫ De verstedelijkingsplanning gaat tot en met 2040 uit van 14.100 tot 24.500 extra woningen in het centrum van Rotterdam, de Rijnhaven en 

de Maashaven en 9.600 tot 18.000 extra woningen aan de westflank bij herontwikkeling van de Van Nelleknoop en Merwe-Vierhavens.

⚫ De ontwikkelingen in deze zoekgebieden zijn niet 1-op-1 te koppelen aan de nieuwe oeververbinding, omdat hier ook andere HOV

investeringen en beslismomenten aan gekoppeld zijn (Station Entrepot / Van Nelle, Westelijke Oeververbinding, etc).

⚫ Deze plannen 'liften mee' op de aanleg van een nieuwe oeververbinding, bijvoorbeeld door de ontlasting van het huidige metro- en

tramnetwerk en door investeringen in HOV Maastunnel (voor de westflank).

Zoekgebieden 

verstedelijking

Bandbreedte verstedelijkingsplannen (aantal woningen)

Min Max

Centrum Centrum 9.000 15.000

Rijnhaven 1.500 3.500

Maashaven 3.600 6.000

Totaal 14.100 24.500

Westflank Van Nelleknoop 2.000 5.000

Merwe-Vierhavens 6.250 9.200

Waalhaven 750 3.000

Schiehaven 600 800

Totaal 9.600 18.000

Bron: opgave Gemeente Rotterdam (Strategische Stedelijke Planning)
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4 Projectalternatieven MIRT Oeververbindingen

⚫ MIRT Oeververbindingen Rotterdam onderzoekt de mogelijkheid van een hoogwaardig openbaar vervoerverbinding

tussen Zuidplein en Kralingse Zoom. Op hoofdlijnen zijn daarbij drie vervoersconcepten mogelijk:

HOV-tramkwaliteit
12x per uur, 25 km/u, 

Capaciteit:
2.600-3.600 reizigers/uur

Verschillende opties inpassing
noord/zuid met zoveel mogelijk
ongelijkvloerse kruisingen

Metrokwaliteit
24x per uur, 35 km/u, 

Capaciteit:
9.700 reizigers/uur

Inpassing noord/zuid op -1

Metro only of multimodale tunnel

MetrokwaliteitHOV Tramkwaliteit

Brug of korte tunnel Tunnel

Kwaliteit bestaande tram

Tramkwaliteit
12x per uur, <25 km/u, 

Capaciteit:
2.600-3.600 reizigers/uur

Gelijkvloerse kruisingen

Brug of korte tunnel

Alternatief 1 Alternatief 2, 3 en 6 Alternatief 4 en 5
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⚫ In de beoordelingsfase van de MIRT Verkenning Oeververbindingen HOV zijn 6 onderscheidende projectalternatieven 

voor een oeververbinding met hoogwaardig openbaar vervoer onderzocht. In de onderstaande tabel zijn de 

projectalternatieven samengevat op basis van de belangrijkste kenmerken (op de slides die volgen zijn de 

projectalternatieven in detail weergegeven).

Kenmerken
1. 

Brug West

2. 

Brug Bocht A

3. 

Brug Bocht B

4.

Tunnel Bocht A

5.

Tunnel Bocht B

6.

Tunnel Bocht A

0.

Referentie

Type Oeververbinding Brug Brug Brug Tunnel Tunnel Tunnel Geen

- HOV Kralingse Zoom – Zuidplein * Tram HOV-Tram HOV-Tram Metro Metro HOV-Tram Geen

- Autoverkeer Geen Geen Wel Geen Wel Geen Geen

- Langzaam Verkeer Brug Brug Brug Tunnel Tunnel Brug Geen

HOV Maastunnel HOV Bus HOV Bus HOV Bus HOV Bus HOV Bus HOV Bus Geen

Station Stadionpark Sprinter Sprinter Sprinter Sprinter Sprinter Sprinter Evenementen

Verstedelijkingsmodel
Ontwikkelmodel 

Tram

Ontwikkelmodel 

Tram

Ontwikkelmodel 

Tram

Ontwikkelmodel 

Metro

Ontwikkelmodel 

Metro

Ontwikkelmodel 

Tram

‘Planvoorraad’

Basis

(*) De te maken hoofdafweging op het gebied van OV betreft de keuze tussen een tram (Alt. 1), een hoogwaardige tram

met een ontwerpsnelheid van 25 km/uur (Alt. 2, 3 en 6) of een metro (Alt. 4 en 5)
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Projectalternatief 1 Tram Brug West

⚫ xxxKenmerken

Type oeververbinding Tram met 9 haltes, vooral gelijkvloerse kruisingen

HOV KZ– Zuidplein
Tram Kralingse Zoom – Zuidplein

Frequentie: 12x per uur per richting

HOV Maastunnel

Bus R’dam CS – Zuidplein via Carnissesingel

Frequentie: 12x per uur per richting

Meer haltes aan westzijde Rotterdam-Zuid

Station Stadionpark
Sprinter op lijn Rotterdam – Dordrecht

Frequentie: 6x per uur per richting

Autoverkeer Geen

Langzaam verkeer Langzaam verkeer over brug

Verstedelijkingsmodel Ontwikkelmodel Tram = 26.000 woningen

Bron: MIRT Oeververbindingen (2022) Deelstudie Oeververbinding OV – Overzicht alternatieven



© Buck Consultants International, 2022 22

Projectalternatief 2 HOV-Tram Brug Bocht A

Kenmerken

Type oeververbinding
HOV-Tram met 8 haltes, ongelijkvloerse 

kruisingen aan uiteinden van de lijn

HOV KZ– Zuidplein
HOV-Tram Kralingse Zoom – Zuidplein

Frequentie: 12x per uur per richting

HOV Maastunnel

Bus R’dam CS – Zuidplein via Pleinwegtracé

Frequentie: 12x per uur per richting

Minder haltes, snellere verbinding Centrum – HvZ

Station Stadionpark
Sprinter op lijn Rotterdam – Dordrecht

Frequentie: 6x per uur per richting

Autoverkeer Geen

Langzaam verkeer Langzaam verkeer over brug

Verstedelijkingsmodel Ontwikkelmodel Tram = 26.000 woningen

Bron: MIRT Oeververbindingen (2022) Deelstudie Oeververbinding OV – Overzicht alternatieven
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Projectalternatief 3 HOV-Tram Brug Bocht B

Kenmerken

Type oeververbinding
HOV-Tram met 8 haltes, tracédeel De Esch –

Brainpark – Kralingse Zoom ongelijkvloers

HOV KZ– Zuidplein
HOV-Tram Kralingse Zoom – Zuidplein

Frequentie: 12x per uur per richting

HOV Maastunnel

Bus R’dam CS – Zuidplein via Canissesingel

Frequentie: 12x per uur per richting

Meer haltes aan westzijde Rotterdam-Zuid

Station Stadionpark
Sprinter op lijn Rotterdam – Dordrecht

Frequentie: 6x per uur per richting

Autoverkeer 2x1 rijstrook voor autoverkeer

Langzaam verkeer Langzaam verkeer over brug

Verstedelijkingsmodel Ontwikkelmodel Tram = 26.000 woningen

Bron: MIRT Oeververbindingen (2022) Deelstudie Oeververbinding OV – Overzicht alternatieven
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Projectalternatief 4 Metro Bocht A

Kenmerken

Type oeververbinding Metro met 6 haltes via een tunnel

HOV KZ– Zuidplein
Metro Kralingse Zoom – Zuidplein

Frequentie: 24x per uur per richting

HOV Maastunnel

Bus R’dam CS – Zuidplein via Pleinwegtracé

Frequentie: 12x per uur per richting

Minder haltes, snellere verbinding Centrum – HvZ

Station Stadionpark
Sprinter op lijn Rotterdam – Dordrecht

Frequentie: 6x per uur per richting

Autoverkeer Geen

Langzaam verkeer Langzaam verkeer door tunnel

Verstedelijkingsmodel Ontwikkelmodel Metro = 32.500 woningen

Bron: MIRT Oeververbindingen (2022) Deelstudie Oeververbinding OV – Overzicht alternatieven
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Projectalternatief 5 Metro Bocht B

Kenmerken

Type oeververbinding Metro met 6 haltes via een tunnel

HOV KZ– Zuidplein
Metro Kralingse Zoom – Zuidplein

Frequentie: 24x per uur per richting

HOV Maastunnel

Bus R’dam CS – Zuidplein via Carnissesingel

Frequentie: 12x per uur per richting

Meer haltes aan westzijde Rotterdam-Zuid

Station Stadionpark
Sprinter op lijn Rotterdam – Dordrecht

Frequentie: 6x per uur per richting

Autoverkeer 2x1 rijstrook voor autoverkeer

Langzaam verkeer Langzaam verkeer door tunnel

Verstedelijkingsmodel Ontwikkelmodel Metro = 32.500 woningen

Bron: MIRT Oeververbindingen (2022) Deelstudie Oeververbinding OV – Overzicht alternatieven
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Projectalternatief 6 HOV-Tram Tunnel Bocht A

Kenmerken

Type oeververbinding
HOV-Tram met 8 haltes, kortste afstand en bijna 

volledig ongelijkvloers, tunnel i.p.v. brug

HOV KZ– Zuidplein
HOV-Tram Kralingse Zoom – Zuidplein

Frequentie: 12x per uur per richting

HOV Maastunnel

Bus R’dam CS – Zuidplein via Pleinwegtracé

Frequentie: 12x per uur per richting

Minder haltes, snellere verbinding Centrum – HvZ

Station Stadionpark
Sprinter op lijn Rotterdam – Dordrecht

Frequentie: 6x per uur per richting

Autoverkeer Geen

Langzaam verkeer Langzaam verkeer door tunnel

Verstedelijkingsmodel Ontwikkelmodel Tram = 26.000 woningen

Bron: MIRT Oeververbindingen (2022) Deelstudie Oeververbinding OV – Overzicht alternatieven
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Effect bepaling langs drie beoordelingscriteria

⚫ Bereikbaarheidskwaliteit en bereikbaarheidsimpuls (=kwantiteit)

• Betere bereikbaarheid verstedelijkingslocaties leidt tot versterking van het vestigingsklimaat voor mensen en bedrijven

• Betere bereikbaarheid verstedelijkingslocaties leidt tot draagvlak voor voorzieningen op hoger stedelijk of metropolitaan schaalniveau

• De bereikbaarheidskwaliteit zegt iets over aansluiting van bereikbaarheidsprofiel op het beoogde schaalniveau van het programma

wonen, werken en voorzieningen uit de ontwikkelstrategie Alexander tot Zuidplein

• De bereikbaarheidsimpuls zegt iets over het vestigingsklimaat voor mensen en bedrijven

⚫ Capaciteit

• Capaciteit in het stedelijk OV systeem biedt ruimte aan verplaatsingen die vanuit functies als wonen, werken en voorzieningen ontstaan

• De capaciteitsanalyse per modaliteit zegt iets over de ruimte die ontstaat in het vervoerssysteem om verzwaring van het programma van

wonen, werken en voorzieningen in de stad te dragen (zonder dat filevorming op de weg of overbelasting van het OV ontstaat, waardoor

bereikbaarheid onder druk komt te staan)

⚫ Connectiviteit

• Connectiviteit leidt tot nabijheid en draagt bij aan agglomeratiekracht (netwerkkracht) via sharing, matching en learning effecten.

• De interne connectiviteit zegt iets over nabijheid tussen de verstedelijkingslocaties onderling.

• De externe connectiviteit zegt iets over nabijheid tussen de verstedelijkingslocaties en belangrijke economische locaties in de MRDH

5 Effect faciliteren verstedelijking (i.r.t. agglomeratiekracht)
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Uitleg indicatoren en werkwijze

Invalshoek Nr. Indicator Werkwijze

Kwaliteit

1A

De bereikbaarheidskwaliteit 

van verstedelijkingslocaties 

(kwalitatief) 

Kwalitatieve beoordeling in hoeverre de bereikbaarheidskwaliteit per gebied aansluit bij het beoogde schaalniveau verstedelijkingslocatie. Per

verstedelijkingslocatie is BCI nagegaan hoe de locatie in de huidige situatie is ontsloten en of dit wel of niet aansluit bij het beoogde schaalniveau van

de locatie in Ontwikkelvisie Alexander tot Zuidplein. Vervolgens is onderzocht in hoeverre het bereikbaarheidsprofiel verandert door het

maatregelenpakket (hoger aantal verbindingen, hogere frequentie, etc.) en is beoordeeld in hoeverre het bereikbaarheidsprofiel in een alternatief

aansluit bij het beoogde schaalniveau uit Ontwikkelstrategie Alexander tot Zuidplein.

1B

Bereikbaarheidsimpuls van 

verstedelijkingslocaties 

(kwantitatief)

Kwantitatieve beoordeling van het aantal inwoners dat de locatie binnen een maximale acceptabele reistijd (variërend per modaliteit) kan bereiken:

• De gehanteerde reistijd bij OV is: 45 minuten inclusief voor- en natransport (te voet)

• De gehanteerde reistijd per fiets is: 30 minuten.

• De gehanteerde reistijd met de auto is: 30 minuten.

Er is hierbij rekening gehouden met een afstandsvervalcurve. Dit betekend dat inwoners dichterbij zwaarder meetellen dan inwoners op grotere

afstand. Dit sluit het beste aan op het feitelijk gedrag van mensen, dat laat zien dat er meer interactie is met plekken die dichterbij liggen. De

gemiddelde bereikbaarheidsimpuls is berekend a.d.h.v. de percentages van de verstedelijkingslocaties. Elke verstedelijkingslocatie weegt even

zwaar mee.

Capaciteit

2A Doorstroming autoverkeer
De invloed van een multimodale oeververbinding op de drukte op het stedelijk wegennet is beoordeeld op basis van de verandering van het aantal 

voertuigverliesuren per werkdag binnen de ring van Rotterdam. 

2B
Capaciteit stedelijk OV-

Systeem

Middels een capaciteitsanalyse is bepaald in hoeverre het OV-systeem (op bepaalde meetpunten) in de verschillende projectalternatieven voldoende 

capaciteit biedt. De projectorganisatie van de MIRT-verkenning heeft hiervoor samen met de RET een specifieke capaciteitsanalyse uitgevoerd voor 

het stedelijke OV netwerk. Er zijn analysen uitgevoerd met verschillende scenario’s. BCI neemt de conclusies van de RET over in dit onderzoek. Met 

verschillende meetpunten voor het bestaande en toekomstige OV-systeem:

• Bestaande Metro: 2 meetpunten 

• Bestaande Tram: 6 meetpunten

• HOV-Oeververbinding & HOV Maastunnel: 1 meetpunt per modaliteit 

Connectiviteit

3A Interne connectiviteit

Op basis van de connectiviteitsanalyse is bepaald in hoeverre de mogelijkheid tot interactie tussen verstedelijkingslocaties onderling wordt versterkt,

door kortere reistijden. Daarbij is uitgegaan van (het verschil in) de gemiddelde reistijd tussen locaties in de referentie en de projectalternatieven:

Δ Gem. reistijd tussen verstedelijkingslocaties onderling (OV, auto, fiets)

3C Externe connectiviteit

Op basis van de connectiviteitsanalyse is bepaald in hoeverre de mogelijkheid tot interactie tussen verstedelijkingslocaties en complementaire 

locaties in de MRDH wordt versterkt, door kortere reistijden. Daarbij is uitgegaan van (het verschil in) de gemiddelde reistijd tussen locaties in de 

referentie en de projectalternatieven:  Δ Gem. reistijd tussen verstedelijkings-locaties en MRDH-locaties (OV, auto, fiets)
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⚫ Samenvattend beeld bereikbaarheidskwaliteit verstedelijkingslocaties op basis van beoordeling bereikbaarheidsprofiel (zie Bijlagenboek)

Verstedelijkingslocaties
Beoogd

Schaalniveau

Nulalternatief

(Huidige infra)
1. Brug West 2. Brug Bocht A 3. Brug Bocht B

4. Tunnel Bocht 

A

5. Tunnel Bocht 

B.

6. Tunnel Bocht 

A

* = Alt. 2

1 Hart van Zuid Regionaal + + + + ++ ++ +

2 Feyenoord City Metropolitaan -- + + + ++ ++ +

3 De Esch Lokaal - ++ ++ ++ ++ ++ ++

4 Rivium Regionaal - - - - 0 0 -

5 Brainpark / EUR Metropolitaan -- + + + ++ +(+) +

6 Kralingse Zoom Regionaal + + + + ++ ++ +

7 Boszoom Lokaal - - - - - - -

8 Alexanderknoop Metropolitaan ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Tussenscore bereikbaarheidskwaliteit -3 6 6 6 11 10 6

Beoordeling (5-puntschaal) 0 + + + ++ ++ +

Beoordeling 

bereikbaarheidsprofiel

Zeer goede aansluiting schaalniveau

Goede aansluiting schaalniveau

Voldoende aansluiting schaalniveau

Beperkte aansluiting schaalniveau

Zeer beperkte aansluiting schaalniveau

Indicator 1A De bereikbaarheidskwaliteit van verstedelijkingslocaties 

⚫ Conclusies:

• Een HOV Oeververbinding zorgt voor kwalitatieve verbetering van bereikbaarheidsprofielen van locaties (meer lijnen, hogere frequenties) en

daarmee een betere aansluiting op beoogde woon-werkmilieu op locaties vanuit de ontwikkelstrategie

• Feyenoord City maakt een schaalsprong in bereikbaarheid door de komst van Station Stadionpark en een HOV Oeververbinding. De metro sluit

kwalitatief het beste aan bij het beoogde metropolitane bereikbaarheidsprofiel.

• De Esch krijgt met zowel een HOV-tram als een metro een regionaal bereikbaarheidsprofiel, door de goede aansluiting op Kralingse Zoom en

Station Stadionpark. Voor Brainpark / EUR – beoogd schaalniveau metropolitaan – sluit de metro met goede koppeling aan Feyenoord City het

beste aan.

• Voor Alexanderknoop geldt ook dat het bereikbaarheidsprofiel, met een metro- en intercity station ook in het nulalternatief al goed aansluit bij

een metropolitaan milieu.

• Boszoom en Rivium krijgen geen (of slechts beperkt) een verbeterd bereikbaarheidsprofiel omdat aansluiting op Kralingse Zoom niet verbetert.
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Indicator 1B Bereikbaarheidsimpuls van verstedelijkingslocaties

⚫ De onderstaande tabel geeft de bereikbaarheidsimpuls weer

Legenda

> 105,1%

101,1% - 105,0%

99,0% - 101,0%

95,0% - 98,9%

< 94,9%
* : De gemiddelde bereikbaarheidsimpuls is berekend a.d.h.v. de percentages van de verstedelijkingslocaties. Elke verstedelijkingslocatie weegt even zwaar mee.

Bron: Movares/4cast (2022); Bewerking BCI & DAT Mobility, 2022

⚫ Conclusies:

• Oeververbinding heeft niet of nauwelijks invloed op bereikbaarheid verstedelijkingslocaties per auto. Dit geldt ook voor projectalternatieven 3 en 5 met

2x1 rijstrook voor de auto.

• Oeververbinding en HOV-verbinding zorgt in alle projectalternatieven voor een impuls van bereikbaarheid verstedelijkingslocaties per fiets en per OV

• Over het algemeen leidt projectalternatief 4 tot de grootste bereikbaarheidsimpuls voor verstedelijkingslocaties

⚫ Hieronder zitten per modaliteit wel (aanzienlijke) verschillen per verstedelijkingslocatie (zie volgende 3 sheets)

Aantal inwoners dat locatie 

kan bereiken

Tram HOV-Tram Metro HOV-Tram

1. Brug West 2. Brug Bocht A 3. Brug Bocht B 4. Tunnel Bocht A 5. Tunnel Bocht B.
6. Tunnel Bocht A

* = Alt. 2

Auto (<30 min) 99,9% 100,0% 100,0% 100,1% 100,4% 100,0%

OV (<45 min) 107,0% 107,1% 106,4% 109,8% 106,9% 107,1%

Fiets (<30 min) 108,1% 110,5% 104,4% 109,3% 105,7% 110,5%
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⚫ Conclusies:

• De verstedelijkingslocaties zijn in de referentiesituatie goed bereikbaar met de auto. Voor alle locaties geldt dat meer dan 2,0 miljoen inwoners de locaties

binnen 30 minuten kunnen bereiken

• De autobereikbaarheid verandert niet of nauwelijks door een oeververbinding, ook niet in Alternatief 3 en 5 met 2x1 rijstrook voor autoverkeer

• Een multimodale oeververbinding mét ruimte voor autoverkeer zorgt dus niet voor een extra bereikbaarheidsimpuls voor verstedelijkingslocaties

Verdieping naar verstedelijkingslocatie _ onderdeel auto 

⚫ De tabel geeft het aantal inwoners weer dat een verstedelijkingslocatie in de referentie kan bereiken en in (%) de bereikbaarheidsimpuls die in

de projectalternatieven wordt gerealiseerd:

Aantal inwoners dat locatie kan 

bereiken per Auto (<30 min)

Referentie Tram HOV-Tram Metro HOV-Tram

1. Brug West 2. Brug Bocht A 3. Brug Bocht B
4. Tunnel 

Bocht A

5. Tunnel 

Bocht B.

6. Tunnel Bocht A

* = Alt. 2

Hart van Zuid 2.155.000 99,3% 99,0% 99,2% 99,7% 100,8% 99,0%

Feyenoord City 2.204.000 100,1% 100,0% 99,8% 100,2% 100,8% 100,0%

De Esch 2.434.000 99,3% 100,1% 100,0% 100,1% 100,2% 100,1%

Rivium 2.460.000 100,1% 100,1% 100,5% 100,1% 100,6% 100,1%

Brainpark / EUR 2.561.000 100,0% 100,3% 100,3% 100,3% 100,2% 100,3%

Kralingse Zoom 2.607.000 100,0% 100,1% 100,1% 100,1% 100,2% 100,1%

Boszoom (A16-zone / Lage Land) 2.807.000 100,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,1% 100,0%

Alexanderknoop 2.669.000 100,0% 100,2% 100,2% 100,2% 100,2% 100,2%

Gemiddelde bereikbaarheidsimpuls* 99,9% 100,0% 100,0% 100,1% 100,4% 100,0%

* : De gemiddelde bereikbaarheidsimpuls is berekend a.d.h.v. de percentages van de verstedelijkingslocaties. Elke verstedelijkingslocatie weegt even zwaar mee.

Bron: Movares/4cast (2022); Bewerking BCI & DAT Mobility, 2022

Legenda

> 105,1%

101,1% - 105,0%

99,0% - 101,0%

95,0% - 98,9%

< 94,9%
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⚫ Conclusies:

• Over het algemeen is te zien dat bereikbaarheid van verstedelijkingslocaties met het OV verbetert.

• Met name verstedelijkingslocaties midden op de as, die in de referentie minder goed ontsloten zijn, profiteren van een HOV oeververbinding: Feyenoord City, De

Esch en Brainpark / EUR.

• Alt. 4 kent de grootste impuls door combinatie kortste route (en reistijd) per metro en goede aansluiting tussen metro en sprinterstation Stadionpark

• De HOV Oeververbinding heeft minder effect op locaties die nu al goed bereikbaar zijn: Kralingse Zoom en Alexanderknoop (in mindere mate geldt dit ook voor

Hart van Zuid)

• Locaties Rivium en Boszoom profiteren minder mee van oeververbinding door de grotere afstand tot halteknopen van de oeververbinding, om deze gebieden mee

te laten profiteren van een HOV Oeververbinding is een aanvullende ingreep nodig.

Verdieping naar verstedelijkingslocatie _ onderdeel OV

⚫ De tabel geeft het aantal inwoners weer dat een verstedelijkingslocatie in de referentie kan bereiken en in (%) de bereikbaarheidsimpuls

die in de projectalternatieven wordt gerealiseerd:

* : De gemiddelde bereikbaarheidsimpuls is berekend a.d.h.v. de percentages van de verstedelijkingslocaties. Elke verstedelijkingslocatie weegt even zwaar mee.

Bron: Movares/4cast (2022); Bewerking BCI & DAT Mobility, 2022

Aantal inwoners dat locatie kan 

bereiken per OV (<45 min)

Referentie Tram HOV-Tram Metro HOV-Tram

1. Brug West 2. Brug Bocht A 3. Brug Bocht B
4. Tunnel 

Bocht A

5. Tunnel 

Bocht B.

6. Tunnel Bocht A

* = Alt. 2

Hart van Zuid 1.480.000 100,5% 101,7% 100,6% 105,6% 102,3% 101,7%

Feyenoord City 988.000 127,3% 128,9% 124,9% 134,8% 125,4% 128,9%

De Esch 801.000 125,5% 122,2% 123,4% 126,4% 121,3% 122,2%

Rivium 1.131.000 100,1% 100,4% 100,3% 102,9% 102,0% 100,4%

Brainpark / EUR 1.192.000 101,5% 102,1% 101,4% 107,0% 103,0% 102,1%

Kralingse Zoom 1.470.000 99,9% 100,8% 100,2% 100,0% 99,7% 100,8%

Boszoom 913.000 101,2% 101,4% 101,0% 101,0% 101,2% 101,4%

Alexanderknoop 1.279.000 99,8% 99,5% 99,8% 100,7% 100,4% 99,5%

Gemiddelde bereikbaarheidsimpuls* 107,0% 107,1% 106,4% 109,8% 106,9% 107,1%

Legenda

> 105,1%

101,1% - 105,0%

99,0% - 101,0%

95,0% - 98,9%

< 94,9%
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⚫ Conclusie:

• Middels een multimodale oeververbinding voor langzaam verkeer ontstaat een directe verbinding tussen verstedelijkingslocaties via Feyenoord City en De Esch

• De barrièrewerking van de Maas tussen Noord en Zuid wordt op de stedelijke ontwikkelas van Alexander tot Zuidplein vermindert

• Noordelijke locaties De Esch, Rivium, Brainpark / EUR, Kralingse Zoom (en in verlengde Boszoom) komen binnen fietsbereik van duizenden inwoners op Zuid

• Dit resulteert in forse verbetering bereikbaarheid verstedelijkingslocaties per fiets door oeververbinding voor langzaam verkeer in alle projectalternatieven

• Alternatieven 1, 2, 4 en 6 kennen de grootste impuls door kortste route voor de fiets.

• Alt. 3 en 5 doen het minder goed, qua fietsbereikbaarheid, door relatief ongunstige ligging van 'Bocht B' (in mindere mate lijkt dit ook te gelden voor Brug West).

Hoewel Alt. 5 gemiddeld net boven de +5% uitkomt, terwijl Alt. 3 hieronder blijft.

Verdieping naar verstedelijkingslocatie _ onderdeel Fiets

De tabel geeft het aantal inwoners weer dat een verstedelijkingslocatie in de referentie kan bereiken en in (%) de bereikbaarheidsimpuls die in de

projectalternatieven wordt gerealiseerd:

Bezoekerspotentie per 

Fiets (<30 min)

Referentie Tram HOV-Tram Metro HOV-Tram

1. Brug West 2. Brug Bocht A 3. Brug Bocht B
4. Tunnel 

Bocht A

5. Tunnel 

Bocht B.

6. Tunnel Bocht A

* = Alt. 2

Hart van Zuid 478.000 103,1% 102,8% 101,4% 102,4% 102,1% 102,8%

Feyenoord City 469.000 105,6% 112,3% 104,7% 111,1% 106,2% 112,3%

De Esch 468.000 116,0% 120,0% 110,8% 118,3% 113,3% 120,0%

Rivium 385.000 115,9% 117,3% 107,0% 115,8% 109,1% 117,3%

Brainpark / EUR 515.000 108,3% 110,8% 104,2% 109,4% 105,8% 110,8%

Kralingse Zoom 499.000 108,5% 110,9% 104,0% 109,5% 105,4% 110,9%

Boszoom (A16-zone / Lage Land) 479.000 106,4% 108,2% 102,5% 107,0% 103,5% 108,2%

Alexanderknoop 397.000 101,0% 101,5% 100,3% 101,2% 100,5% 101,5%

Gemiddelde bereikbaarheidsimpuls* 108,1% 110,5% 104,4% 109,3% 105,7% 110,5%

* : De gemiddelde bereikbaarheidsimpuls is berekend a.d.h.v. de percentages van de verstedelijkingslocaties. Elke verstedelijkingslocatie weegt even zwaar mee.

Bron: Movares/4cast (2022); Bewerking BCI & DAT Mobility, 2022

Legenda

> 105,1%

101,1% - 105,0%

99,0% - 101,0%

95,0% - 98,9%

< 94,9%
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Indicator 2A Doorstroming autoverkeer

Legenda

> -5,0%

-1,0% t/m -4,9%

1,0% t/m -0,9%

4,9% t/m 0,9%

> 5,0%

Afname voertuigverliesuren Tram HOV-Tram Metro HOV-Tram

1.

Brug

West

2.

Brug

Bocht A

3.

Brug

Bocht B

4.

Tunnel

Bocht A

5.

Tunnel

Bocht B.

6.

Tunnel

Bocht A

= Alt. 2

Autoverkeer op oeververbinding? Nee Nee 2x1 rijstrook Nee 2x1 rijstrook Nee

Auto
Binnen de Ring 0,1% -0,2% 0,6% -0,8% -1,3% -0,8%

Op de Ring 0,0% -0,5% -1,8% -0,7% -3,0% -0,5%

⚫ Samenvattend beeld

⚫ Conclusie:

• Een multimodale oeververbinding met ruimte voor autoverkeer zorgt voor een lichte afname van het aantal voertuigverliesuren door het ontlasten van de ring

• Dit geldt voor zowel Alt. 3 als Alt. 5, keerzijde in beide gevallen is een lichte aanzuigende werking vanaf de ring naar de nieuwe oeververbinding

Bron: Movares/4Cast (2022) Resultaten Verkeersmodel, d.d. 10-6-2022

Afname voertuigkilometers Tram HOV-Tram Metro HOV-Tram

1.

Brug

West

2.

Brug

Bocht A

3.

Brug

Bocht B

4.

Tunnel

Bocht A

5.

Tunnel

Bocht B.

6.

Tunnel

Bocht A

= Alt. 2

Autoverkeer op oeververbinding? Nee Nee 2x1 rijstrook Nee 2x1 rijstrook Nee

Auto
Binnen de Ring -0.4% -0,3% 0,5% -0,3% 0,7% -0,3%

Op de Ring -0,1% -0,2% -0,4% -0,2% -0,6% -0,2%
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Indicator 2B Capaciteit stedelijk OV systeem

⚫ De capaciteitsanalyses van het RET kent een aantal variaties in termen van de prognose van het aantal reizigers in de

toekomst, de inzet van materieel op HOV Oeververbinding en andere maatregelen (zoals het verhogen van frequenties

aan bestaande metrolijnen).

⚫ Voor de weergave in deze rapportage is uitgegaan van:

• Bestaande metro

− Uitgaande van bestaande frequentie (18x per uur)

− Uitgaande van scenario exclusief mobiliteitstransitie (in plaats van groeiscenario met tevens extra modal shift van reizigers naar OV vervoer)

− Weergave RET scenario aantal reizigers in de toekomst Laag (+2% per jaar vanaf 2023) en Hoog (+3% per jaar vanaf 2023)

• HOV Oeververbinding

− Uitgaande van scenario exclusief mobiliteitstransitie (in plaats van groeiscenario met tevens extra modal shift van reizigers naar OV vervoer)

− Weergave scenario basis (geen bandbreedte)

− Inzet van beide opties qua materieel

• HOV Maastunnel

− Uitgaande van scenario exclusief mobiliteitstransitie

− Inzet van het groot materieel (Bus 18 meter)
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Verdieping – bestaande metro

⚫ Conclusie:
• Oeververbinding verlicht druk op bestaande metrolijnen, hierbij levert HOV Oeververbinding met een metro de grootste

bijdrage (Alt. 4 en 5), maar biedt geen (totaal-)oplossing voor capaciteitsprobleem.

• Uit de in de MIRT-Verkenning uitgevoerde analyse blijkt dat er naast een oeververbinding ook een frequentieverhoging

van bestaande metrolijnen nodig is van 18x per uur naar 24x per uur om het knelpunt volledig op te lossen. De

frequentieverhoging heeft hierbij meer effect (+33% capaciteit) dan de nieuwe Oeververbinding.

• Een nieuwe HOV oeververbinding draagt bij aan meer capaciteit in het bestaande OV systeem, waardoor ook meer ruimte

ontstaat voor verstedelijking aan de westflank (9.600 tot 18.000 woningen) en in het centrum (14.100 tot 24.500

woningen). Echter om de maximale potentie van verstedelijking in deze gebieden mogelijk te maken zijn ook andere

investeringen nodig.

Bron: RET (2022) MIRT Verkenning Oeververbindingen – Capaciteitsanalyse OV, d.d. 30-6-2022

Meetpunt

Frequentie

bestaande 

lijn

Situatie

2019

Referentie

2040

Tram HOV-Tram Metro HOV-Tram

1. 

Brug 

West

2. 

Brug 

Bocht A

3. 

Brug 

Bocht B

4. 

Tunnel 

Bocht A

5. 

Tunnel 

Bocht B.

6. 

Tunnel 

Bocht A 

= Alt. 2

Scenario Minimaal, exclusief Mobiliteitstransitie (+2% reizigers per jaar vanaf 2025)

Metro DE Wilhelminaplein 18x/uur 88% 119% 111% -8% 111% -8% 112% -7% 105% -14% 106% -13% 111% -8%

Metro ABC Blaak 18x/uur 77% 103% 101% -2% 101% -2% 102% -1% 97% -6% 99% -4% 102% -2%

Scenario Maximaal, exclusief mobiliteitstransitie (+3% reizigers per jaar vanaf 2023)

Metro DE Wilhelminaplein 18x/uur 88% 146% 136% -10% 137% -9% 137% -9% 129% -17% 130% -16% 137% -9%

Metro ABC Blaak 18x/uur 77% 127% 124% -3% 123% -4% 125% -2% 119% -8% 121% -6% 123% -4%

⚫ Overzicht I/C-waarden in het bestaande metronetwerk

Legenda 

I/C-waarde

≤ 55%

56-70%

71-85%

86-99%

> 100%

Legenda

Δ I/C-waarde

> -5,0%

-1,0% t/m -4,9%

1,0% t/m -0,9%

2,0% t/m 0,9%

> 2,0%



© Buck Consultants International, 2022 37

Meetpunt

Referentie

2040

(Index = 100)

Tram HOV-Tram Metro HOV-Tram

1. 

Brug 

West

2. 

Brug 

Bocht A

3. 

Brug 

Bocht B

4. 

Tunnel 

Bocht A

5. 

Tunnel 

Bocht B.

6. 

Tunnel 

Bocht A 

= Alt. 2

Tram Schiedamsedijk 100% -5% -6% -7% -4% -5% -6%

Tram Erasmusbrug 100% -5% -7% -7% -4% -5% -7%

Tram Laan op Zuid 100% -3% -6% -6% -3% -4% -6%

Tram Weena 100% 0% -3% 0% 0% 0% -3%

Tram Schiekade 100% 0% 0% 0% -1% -1% 0%

Tram Pompenburg 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Tram Coolsingel 100% -3% -4% -3% -7% -5% -4%

Gemiddeld effect (7 punten) 100% -2,3% -3,7% -3,3% -2,7% -2,9% -3,7%

Bron: RET (2022) MIRT Verkenning Oeververbindingen – Capaciteitsanalyse OV, d.d. 30-6-2022

⚫ Conclusie:

• Maatregelenpakket HOV-Oeververbinding zorgt ervoor dat het minder druk wordt in de bestaande tramlijnen

• Met name Noord-Zuid lijnen worden minder druk (Meetpunten: Coolsingel, Schiedamsedijk, Erasmusbrug, Laan op Zuid)

• Projectalternatieven hebben minder effect op drukte in Oost-West lijnen (Meetpunten: Weena, Schiekade en Pompenburg

• Gemiddeld neemt de drukte in de tram per variant tussen de 2,3 en 3,7% af

• Projectalternatief 2 en 6 hebben de meeste invloed op de drukte in bestaande tramlijnen

Verdieping – bestaande tram

⚫ Impact op het aantal reizigers weer in het bestaande tramnetwerk

Legenda

> -5,0%

-1,0% t/m -4,9%

1,0% t/m -0,9%

4,9% t/m 0,9%

> 5,0%
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Bron: RET (2022) MIRT Verkenning Oeververbindingen – Capaciteitsanalyse OV, d.d. 30-6-2022

Meetpunt
Referentie

2040

Tram HOV-Tram Metro HOV-Tram Metro

1.

Brug

West

2.

Brug

Bocht A

3.

Brug

Bocht B

4.

Tunnel

Bocht A

5.

Tunnel

Bocht B.

6.

Tunnel

Bocht A

= Alt. 2

Alt.4 +

Extra Verst.

Oeververbinding

Metro

Metro, 43 m n.v.t. 31% 29% 34%

Metro, 86 m n.v.t. 16% 14% 17%

Oeververbinding

Tram

Tram, 30 m n.v.t. 79% 80% 71% 80%

Tram, 60 m n.v.t. 40% 40% 35% 40%

HOV 

Maastunnel

Bus, 12 meter 134% (*) 130% (*) 148% (*) 157% (*) 116% (*) 152% (*) 148% (*) 119% (*)

Bus, 18 meter 96% (*) 93% (*) 105% (*) 112% (*) 83% (*) 109% (*) 105% (*) 85% (*)

Legenda

≤ 55%

56-70%

71-85%

86-99%

> 100%

Verdieping – HOV Oeververbinding & HOV Maastunnel

⚫ Overzicht van de I/C-waarde op de oeververbinding & HOV Maastunnel in het basisscenario van RET:

⚫ Conclusie Oeververbinding:

• Oeververbinding biedt ruim voldoende capaciteit voor beoogd programma. Drukste tramvariant (Alt. 2) met klein materieel op 80% I/C-waarde

• Inzet van langere tramstellen (60 meter) biedt ruimte voor groei naar de toekomst toe; ook bij verstedelijking met 32.500 woningen.

• Metro biedt veel restcapaciteit: I/C-waarde in gevoeligheidsanalyse extra verstedelijking (GA2) = 34%

⚫ Conclusie HOV Maastunnel:

• Geboden capaciteit lijkt te beperkt met huidige programma, ook met gelede bus (18 m) alleen in Alt. 4 is I/C-waarde ≤90%

• Dit vormt aandachtspunt bij extra verstedelijking aan westzijde van de stad

* : Mogelijke overschatting van het aantal reizigers dat gebruik maakt van HOV maastunnel in verkeersmodel (Movares, 2022)
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Indicator 3A Interne connectiviteit

⚫ Oeververbinding en HOV-

verbinding zorgt voor (forse) 

verbetering connectiviteit tussen 

verstedelijkingslocaties onderling

⚫ Projectalternatief 4 springt er uit 

met betrekking tot reistijdwinsten 

voor OV en Fiets

⚫ Projectalternatieven met Bocht A 

hebben de meest positieve 

effecten voor de Fiets, dit is 

logisch gezien de kortere afstand 

in Bocht A.

Interne connectiviteit 

OV

Tram HOV-Tram Metro HOV-Tram

1. Brug West 2. Brug Bocht A 3. Brug Bocht B
4. Tunnel 

Bocht A

5. Tunnel 

Bocht B.

6. Tunnel Bocht A

* = Alt. 2

Hart van Zuid -12% -23% -10% -46% -30% -23%

Feyenoord City -41% -48% -27% -58% -22% -48%

De Esch -15% -18% -10% -44% -28% -18%

Rivium -5% -9% -5% -18% -9% -9%

Brainpark / EUR -10% -15% -8% -28% -11% -15%

Kralingse Zoom -6% -10% -6% -27% -10% -10%

Boszoom -5% -6% -4% -12% -6% -6%

Alexanderknoop -3% -3% -3% -14% -5% -3%

Interne connectiviteit 

Fiets

Tram HOV-Tram Metro HOV-Tram

1. Brug West 2. Brug Bocht A 3. Brug Bocht B
4. Tunnel 

Bocht A

5. Tunnel 

Bocht B.
6. Tunnel Bocht A

Hart van Zuid -15% -15% -6% -16% -9% -15%

Feyenoord City -18% -31% -15% -30% -18% -31%

De Esch -9% -11% -7% -10% -8% -11%

Rivium -8% -9% -6% -9% -7% -9%

Brainpark / EUR -6% -8% -4% -7% -5% -8%

Kralingse Zoom -6% -7% -3% -7% -5% -7%

Boszoom -4% -5% -2% -5% -3% -5%

Alexanderknoop -2% -3% -1% -3% -2% -3%

Legenda

< -21%

-2% tot -20%

+1% tot -1%

+2% tot +20%

> +21%

Bron: Movares/4cast (2022) Bewerking DAT Mobility (2022)

⚫ Verandering van de gemiddelde reistijd tussen de verstedelijkingslocaties onderling
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Indicator 3A Externe connectiviteit

Externe connectiviteit 

OV

Tram HOV-Tram Metro HOV-Tram

1. Brug West 2. Brug Bocht A 3. Brug Bocht B
4. Tunnel 

Bocht A

5. Tunnel 

Bocht B.

6. Tunnel Bocht A

* = Alt. 2

Hart van Zuid 1% -1% 1% -2% 0% -1%

Feyenoord City -22% -22% -21% -22% -21% -22%

De Esch -2% -1% -1% -12% -7% -1%

Rivium 2% (*) 2% (*) 2% (*) 3% (*) 2% (*) 2% (*)

Brainpark / EUR 3% (*) 3% (*) 3% (*) 1%(*) 10% (*) 3% (*)

Kralingse Zoom 3% (*) 4% (*) 3% (*) 3% (*) 3% (*) 4% (*)

Boszoom 2% (*) 2% (*) 2% (*) 1% (*) 1% (*) 2% (*)

Alexanderknoop 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Externe connectiviteit 

Fiets

Tram HOV-Tram Metro HOV-Tram

1. Brug West 2. Brug Bocht A 3. Brug Bocht B
4. Tunnel 

Bocht A

5. Tunnel 

Bocht B.

6. Tunnel Bocht A

* = Alt. 2

Hart van Zuid 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Feyenoord City 0% -1% 0% -1% 0% -1%

De Esch -1% -2% -1% -2% -2% -2%

Rivium -1% -1% 0% -1% 0% -1%

Brainpark / EUR -1% -1% -1% -1% -1% -1%

Kralingse Zoom -1% -1% -1% -1% -1% -1%

Boszoom 0% -1% 0% -1% -1% -1%

Alexanderknoop 0% 0% 0% 0% -1% 0%

Bron: Movares/4cast (2022) Bewerking DAT Mobility (2022)

* : De locaties aan de noordzijde van 

de oeververbinding kennen slechts een 

beperkt effect op externe connectiviteit 

omdat deze al goed ontsloten zijn 

richting de noordelijk gelegen MRDH 

locaties. In de tabel ontstaat een licht 

negatief effect, i.v.m. modelconnectie 

Rotterdam The Hague Airport, waarvan 

in de praktijk verwacht mag worden dat 

deze niet optreden.  

⚫ Het project zorgt voor (forse) verbetering 

connectiviteit vanuit Feyenoord City / 

Stadionpark, De Esch en Hart van Zuid naar de 

metropolitane MRDH locaties. Het toevoegen 

van deze locaties aan het MRDH netwerk kan 

de agglomeratiekracht versterken. 

⚫ Ook hier geldt: sterkste verbetering van 

reistijden tussen locaties in alternatief 4.

⚫ Feyenoord City / Stadionpark 'springt eruit' in 

termen van reistijdwinst in alle varianten door 

de introductie van het sprinterstation.

⚫ Voor de andere verstedelijkingslocaties worden 

geen grote verbeteringen in externe 

connectiviteit verwacht.

Legenda

< -21%

-2% tot -20%

+1% tot -1% 

+2% tot +20%

> +21%

⚫ Verandering van de gemiddelde reistijd naar MRDH-metropolitane locaties
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Effect bepaling langs twee beoordelingscriteria

⚫ Banenbereikbaarheid

• Betere fysieke bereikbaarheid van banen vergroot de kans dat mensen een baan vinden (én behouden)

• Door betere banenbereikbaarheid blijven inwoners op Zuid wonen

• Banenbereikbaarheid zegt iets over de mate waarin mensen meer mogelijkheden krijgen om arbeidsplaatsen in een acceptabele

reistijd te bereiken, waarmee de kans voor mensen om een baan te vinden (én behouden) wordt vergroot

⚫ Onderwijsbereikbaarheid

• Betere fysieke bereikbaarheid van onderwijsinstellingen stelt mensen in staat om gemakkelijker een passende opleiding te volgen

• Door betere onderwijsbereikbaarheid wordt Zuid aantrekkelijk voor studenten om te gaan wonen

• Onderwijsbereikbaarheid zegt iets over de mate waarin mensen meer mogelijkheden krijgen om een opleiding in een acceptabele

reistijd te bereiken, waarmee de kans voor mensen om een opleiding te volgen die bij hen past wordt vergroot

6 Effect faciliteren Kansen voor Mensen
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Uitleg indicatoren en werkwijze

Invalshoek Nr. Indicator Werkwijze

Banenbereik-

baarheid

4A Banenbereikbaarheid Auto Op basis van een analyse van banenbereikbaarheid wordt beoordeeld in hoeverre de fysieke bereikbaarheid van arbeidsplaatsen

vanuit wijken en buurten in Rotterdam wordt verbeterd. De analyse is uitgevoerd voor auto, fiets en openbaar vervoer. De

(hoofd)indicator die wordt gebruikt is het aantal arbeidsplaatsen dat bereikt kan worden vanuit een wijk of buurt, binnen een bepaalde

reistijd. De analyse is uitgevoerd voor alle drie de modaliteiten. Er is rekening gehouden met een afstandsvervalcurve (*), omdat dit

beter aansluit bij het werkelijke gedrag van mensen.

De gehanteerde reistijd is:

• Auto: 30 minuten

• Fiets: 30 minuten

• OV: 45 minuten inclusief voor- en natransport

4B Banenbereikbaarheid OV

4C Banenbereikbaarheid Fiets

Onderwijsbereik-

baarheid

5A Onderwijsbereikbaarheid Auto Op basis van een analyse van bereikbaarheid van onderwijslocatie wordt beoordeeld in hoeverre de fysieke bereikbaarheid van

arbeidsplaatsen vanuit wijken en buurten in Rotterdam wordt verbeterd. De analyse is uitgevoerd voor auto, fiets en openbaar

vervoer. De (hoofd)indicator die wordt gebruikt is het aantal leerling plaatsen vanaf 12 jaar dat bereikt kan worden vanuit een wijk of

buurt, binnen een bepaalde reistijd. De analyse is uitgevoerd voor alle drie de modaliteiten. Er is rekening gehouden met een

afstandsvervalcurve (*), omdat dit beter aansluit bij het werkelijke gedrag van mensen.

De gehanteerde reistijd is:

• Auto: 30 minuten

• Fiets: 30 minuten

• OV: 45 minuten inclusief voor- en natransport

5B Onderwijsbereikbaarheid OV

5C Onderwijsbereikbaarheid Fiets

⚫ Zie de bijlage voor de gedetailleerde output per KvM-indicator

* : Bij de berekeningen wordt in deze studie niet gewerkt met harde reistijdgrenzen, maar met een afstandsvervalcurve. Hierbij worden ruimtelijke activiteiten op kortere afstand zwaarder gewogen en activiteiten die verder  

weg liggen minder zwaar. Dit sluit beter aan op het feitelijk gedrag van mensen, dat laat zien dat er meer interactie is met plekken die dichterbij liggen.
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Indicator 4A Banenbereikbaarheid Auto

⚫ Conclusie:

• Geen (groot) verschil tussen Rotterdam-Noord en -Zuid in 

banenbereikbaarheid per auto

• Oeververbinding heeft niet of nauwelijks impact op 

banenbereikbaarheid per auto

* : Op basis van gewogen gemiddelde impuls aantal banen binnen 30 minuten reistijd, rekening houdend 

met afstandvervalcurve. Weging van gemeenten, wijken en buurten op basis van inwoneraantal. 

** Exclusief: Hoek van Holland (apart beschikbaar in bijlagenboek)

Bron: Movares/4cast (2022) Bewerking DAT Mobility (2022)

Banenbereikbaarheid 

Auto (<30 min) *
Tram HOV-Tram Metro

HOV-

Tram

1. Brug 

West

2. Brug 

Bocht A

3. Brug 

Bocht B

4. 

Tunnel 

Bocht A

5. 

Tunnel 

Bocht B.

6. 

Tunnel 

Bocht A

* = Alt. 2

Gemeenten 99,9% 100,1% 100,0% 100,1% 100,1% 100,1%

Wijken - Noord** 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,1% 100,0%

Wijken - Zuid 99,9% 100,0% 99,9% 100,0% 100,3% 100,0%

7 Focusbuurten 99,8% 100,0% 99,8% 100,1% 100,5% 100,0%

⚫ Samenvattend beeld (Referentie = 100%) Ter illustratie kaartbeeld Projectalternatief 3

Legenda

> 105,1%

101,1% - 105,0%

99,0% - 101,0%

95,0% - 98,9%

< 94,9%
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Indicator 4B Banenbereikbaarheid OV

⚫ Conclusie:

• Er is een groot verschil in banenbereikbaarheid per openbaar 

vervoer tussen Rotterdam-Noord en Rotterdam-Zuid 

• HOV Oeververbinding & HOV Maastunnel zorgt vooral voor 

verbetering banenbereikbaarheid in wijken op Zuid 

• Focuspunten impuls banenbereikbaarheid langs halteknopen (in de 

7 focusbuurten van NPRZ)

• Een goede aansluiting van busverbindingen op de nieuwe HOV 

haltes en Rotterdam Centraal vormt een aandachtspunt in de 

verdere uitwerking van de oeververbinding om eventuele 

ongewenste neveneffecten aan ‘de randen van Zuid’ te voorkomen.

* : Op basis van gewogen gemiddelde impuls aantal banen binnen 45 minuten reistijd, rekening houdend 

met afstand vervalcurve. Weging van gemeenten, wijken en buurten op basis van inwoneraantal. 

** Exclusief: Hoek van Holland (apart beschikbaar in bijlagenboek)

Bron: Movares/4cast (2022) Bewerking DAT Mobility (2022)

⚫ Samenvattend beeld

Kaartbeeld Alt. 4 als illustratie projecteffect in algemene zinBanenbereikbaarheid 

OV (<45 min)
Tram HOV-Tram Metro

HOV-

Tram

1. Brug 

West

2. Brug 

Bocht A

3. Brug 

Bocht B

4. 

Tunnel 

Bocht A

5. 

Tunnel 

Bocht B.

6. 

Tunnel 

Bocht A

* = Alt. 2

Gemeenten 99,9% 99,9% 100,0% 100,6% 100,4% 99,9%

Wijken – Noord** 99,7% 99,6% 99,7% 100,1% 99,8% 99,6%

Wijken – Zuid 101,7% 101,6% 101,9% 102,2% 102,4% 101,6%

7 Focusbuurten 102,6% 101,4% 103,0% 101,5% 103,0% 101,4%

Legenda

> 105,1%

101,1% - 105,0%

99,0% - 101,0%

95,0% - 98,9%

< 94,9%
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Indicator 4C Banenbereikbaarheid Fiets

⚫ Conclusie:

• Oeververbinding langzaam verkeer zorgt voor grote verbetering van 

banenbereikbaarheid per fiets in Rotterdam Zuid door het opheffen 

van de Noord-Zuid barrièrewerking van de Maas op dit punt. 

• Grote onderwijslocaties zoals Erasmus Universiteit en de vestiging 

van Hogeschool Rotterdam bij Kralingse Zoom worden beter 

bereikbaar per fiets vanuit wijken en buurten in Rotterdam-Zuid.

• De alternatieven met Brug West (Alt. 1) en Bocht A (Alt. 2,4,6) 

genereren op dit punt het meest positieve effect, doordat zij uitgaan 

van de kortste route. 

* : Op basis van gewogen gemiddelde impuls aantal banen binnen 30 minuten reistijd, rekening houdend 

met afstand vervalcurve. Weging van gemeenten, wijken en buurten op basis van inwoneraantal. 

** Exclusief: Hoek van Holland (apart beschikbaar in bijlagenboek)

Bron: Movares/4cast (2022) Bewerking DAT Mobility (2022)

⚫ Samenvattend beeld Ter illustratie kaartbeeld Projectalternatief 2

Banenbereikbaarheid 

Fiets (<30 min)
HOV-Tram Metro

HOV-

Tram

1. Brug 

West

2. Brug 

Bocht A

3. Brug 

Bocht B

4. 

Tunnel 

Bocht A

5. 

Tunnel 

Bocht B.

6. 

Tunnel 

Bocht A

* = Alt. 2

Gemeente 101,2% 101,6% 100,6% 101,4% 100,8% 101,6%

Wijken – Noord** 100,6% 101,0% 100,4% 100,9% 100,6% 101,0%

Wijken – Zuid 102,6% 103,5% 101,3% 103,1% 101,4% 103,5%

7 Focusbuurten 104,3% 104,1% 100,5% 103,6% 100,8% 104,1%

Legenda

> 105,1%

101,1% - 105,0%

99,0% - 101,0%

95,0% - 98,9%

< 94,9%
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Banenbereikbaarheid OV (<45 min) 

- Wijken

Referentie Tram HOV-Tram Metro HOV-Tram

1. Brug 

West
2. Brug Bocht A 3. Brug Bocht B

4. Tunnel Bocht 

A

5. Tunnel Bocht 

B.

6. Tunnel Bocht 

A

* = Alt. 2

Charlois 480.000 100,8% 99,4% 101,4% 100,6% 102,5% 99,4%

Feijenoord 581.000 102,6% 102,9% 102,5% 103,1% 102,3% 102,9%

Hoogvliet 323.000 99,7% 99,8% 99,6% 100,8% 100,8% 99,8%

IJsselmonde 382.000 103,0% 103,3% 103,0% 103,8% 103,6% 103,3%

Pernis 441.000 100,1% 100,1% 100,1% 100,3% 100,4% 100,1%

Rozenburg 71.000 100,1% 100,1% 100,1% 100,2% 100,2% 100,1%

Gewogen gemiddelde impuls Zuid 101,7% 101,6% 101,9% 102,2% 102,4% 101,6%

⚫ Impuls banenbereikbaarheid OV per wijk op Rotterdam-Zuid

⚫ Conclusies:

• Op wijkniveau is met name verbetering voor Feijenoord en IJsselmonde.

Verdieping – banenbereikbaarheid op Zuid per OV

* : Op basis van gewogen gemiddelde impuls aantal banen binnen 45 minuten reistijd, rekening houdend 

met afstand vervalcurve. Weging van gemeenten, wijken en buurten op basis van inwoneraantal. 

Bron: Movares/4cast (2022) Bewerking DAT Mobility (2022)

Legenda

> 105,1%

101,1% - 105,0%

99,0% - 101,0%

95,0% - 98,9%

< 94,9%
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⚫ Conclusies:

• De effecten worden op buurtniveau nog beter zichtbaar

• De buurten Bloemhof en Hillesluis kennen de grootste groei van banenbereikbaarheid bij realisatie van een oeververbinding

• Voor Oud-Charlois en Carnisse geldt dat HOV Maastunnel via de Carnissesingel (Alt. 1, 3, 5) de grootste impuls voor banenbereikbaarheid oplevert in deze 

buurten, omdat haltes in de buurten behouden blijven. Het Pleinwegtracé (Alt. 2, 4, 6) zorgt voor een snellere verbinding tussen Zuidplein en Rotterdam Centraal, 

maar de banenbereikbaarheid vanuit Oud-Charlois en Carnisse neemt af doordat bushaltes in de buurt komen te vervallen. 

• De banenbereikbaarheid vanuit de Tarwewijk en Afrikaanderwijk verandert niet of nauwelijks deze buurten liggen op grotere afstand van HOV Oeververbinding

* : Op basis van gewogen gemiddelde naar inwonertal per wijk; impuls aantal banen binnen 45 minuten reistijd, rekening houdend met afstand vervalcurve.

Bron: Movares/4cast (2022) Bewerking DAT Mobility (2022)

⚫ Impuls banenbereikbaarheid OV per focusbuurt:

Verdieping – banenbereikbaarheid op Zuid per OV

Banenbereikbaarheid OV (<45 

min) - Buurten

Referentie Tram HOV-Tram Metro HOV-Tram

1. Brug West 2. Brug Bocht A 3. Brug Bocht B 4. Tunnel Bocht A 5. Tunnel Bocht B.
6. Tunnel Bocht A

* = Alt. 2

Afrikaanderwijk 612.000 99,5% 99,6% 99,5% 99,6% 99,5% 99,6%

Bloemhof 579.000 103,1% 103,0% 103,2% 102,2% 101,4% 103,0%

Carnisse 501.000 102,2% 98,8% 103,1% 100,8% 105,4% 98,8%

Feijenoord 607.000 98,9% 99,1% 99,1% 99,1% 99,1% 99,1%

Hillesluis 574.000 111,5% 111,4% 110,7% 111,3% 110,0% 111,4%

Oud Charlois 437.000 101,1% 96,2% 103,2% 96,0% 103,3% 96,2%

Tarwewijk 572.000 100,9% 100,6% 101,0% 101,0% 101,0% 100,6%

Gewogen gemiddelde impuls 7 focusbuurten 102,6% 101,4% 103,0% 101,5% 103,0% 101,4%

Legenda

> 105,1%

101,1% - 105,0%

99,0% - 101,0%

95,0% - 98,9%

< 94,9%
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Indicator 5A Onderwijsbereikbaarheid Auto

⚫ Conclusie:

• Oeververbinding heeft niet of nauwelijks impact op onderwijsbereikbaarheid per auto.

* : Op basis van gewogen gemiddelde impuls aantal banen binnen 30 minuten reistijd, rekening houdend 

met afstand vervalcurve. Weging van gemeenten, wijken en buurten op basis van inwoneraantal. 

** Exclusief: Hoek van Holland (apart beschikbaar in bijlagenboek)

Bron: Movares/4cast (2022) Bewerking DAT Mobility (2022)

Onderwijsbereikbaarh

eid Auto (<30 min) 

Tram HOV-Tram Metro HOV-Tram

1. Brug 

West

2. Brug 

Bocht A

3. Brug 

Bocht B

4. 

Tunnel 

Bocht A

5. 

Tunnel 

Bocht B.

6. Tunnel 

Bocht A

* = Alt. 2

Gemeenten 100,0% 100,1% 100,1% 100,1% 100,2% 100,1%

Wijken – Noord** 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,1% 100,0%

Wijken – Zuid 99,9% 100,1% 100,2% 100,2% 100,3% 100,1%

7 Focusbuurten 99,9% 100,0% 100,1% 100,1% 100,6% 100,0%

⚫ Samenvattend beeld op basis van leerlingplaatsen vanaf 12 jaar en ouder

Legenda

> 105,1%

101,1% - 105,0%

99,0% - 101,0%

95,0% - 98,9%

< 94,9%
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Indicator 5B Onderwijsbereikbaarheid OV

⚫ Conclusie:

• Oeververbinding zorgt voor verbeterde bereikbaarheid van leerlingplaatsen per OV vanaf Rotterdam-Zuid

• Ook de impuls van onderwijsbereikbaarheid concentreert zich langs de halteknopen (met name in de focusbuurten: Bloemhof en Hillesluis)

* : Op basis van gewogen gemiddelde impuls aantal banen binnen 45 minuten reistijd, rekening houdend 

met afstand vervalcurve. Weging van gemeenten, wijken en buurten op basis van inwoneraantal. 

** Exclusief: Hoek van Holland (apart beschikbaar in bijlagenboek)

Bron: Movares/4cast (2022) Bewerking DAT Mobility (2022)

Onderwijsbereikbaarh

eid OV (<45 min)

Tram HOV-Tram Metro HOV-Tram

1. Brug 

West

2. Brug 

Bocht A

3. Brug 

Bocht B

4. 

Tunnel 

Bocht A

5. 

Tunnel 

Bocht B.

6. Tunnel 

Bocht A

* = Alt. 2

Gemeenten 100,1% 99,9% 100,1% 100,8% 100,9% 99,9%

Wijken – Noord** 99,5% 99,3% 99,5% 99,7% 99,8% 99,3%

Wijken – Zuid 101,7% 101,6% 101,7% 102,5% 102,8% 101,6%

7 Focusbuurten 103,2% 102,1% 103,5% 102,5% 103,8% 102,1%

⚫ Samenvattend beeld op basis van leerlingplaatsen vanaf 12 jaar en ouder

Legenda

> 105,1%

101,1% - 105,0%

99,0% - 101,0%

95,0% - 98,9%

< 94,9%
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Indicator 5C Onderwijsbereikbaarheid Fiets

⚫ Conclusie:

• Oeververbinding voor langzaam verkeer zorgt voor grote verbetering in Rotterdam-Zuid en de focusbuurten

• Met name bij oeververbindingen met een korte route voor fietsverkeer naar Kralingse Zoom (1, 2, 4 en 6)

* : Op basis van gewogen gemiddelde impuls aantal banen binnen 45 minuten reistijd, rekening houdend 

met afstand vervalcurve. Weging van gemeenten, wijken en buurten op basis van inwoneraantal. 

** Exclusief: Hoek van Holland (apart beschikbaar in bijlagenboek)

Bron: Movares/4cast (2022) Bewerking DAT Mobility (2022)

⚫ Samenvattend beeld op basis van leerlingplaatsen vanaf 12 jaar en ouder

Onderwijsbereikbaarh

eid Fiets (<30 min)

Tram HOV-Tram Metro HOV-Tram

1. Brug 

West

2. Brug 

Bocht A

3. Brug 

Bocht B

4. 

Tunnel 

Bocht A

5. 

Tunnel 

Bocht B.

6. Tunnel 

Bocht A

* = Alt. 2

Gemeenten 101,4% 102,2% 100,9% 101,8% 101,3% 102,2%

Wijken – Noord** 100,3% 100,4% 100,2% 100,4% 100,3% 100,4%

Wijken – Zuid 104,6% 106,5% 102,4% 105,7% 103,4% 106,5%

7 Focusbuurten 105,8% 105,3% 100,0% 104,5% 100,0% 105,3%

Legenda

> 105,1%

101,1% - 105,0%

99,0% - 101,0%

95,0% - 98,9%

< 94,9%
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De bereikbaarheidskwaliteit verstedelijkingslocaties (effect 1A)

⚫ Het investeren in de Nieuwe Oeververbinding zorgt voor substantiële veranderingen in verkeersstromen (voor bestaande gebruikers)

en leidt tot nieuwe ruimtelijk-economische kansen.

⚫ De beoogde ruimtelijk economische ontwikkeling aan de Oostflank van Rotterdam bestaat uit 8 binnenstedelijke verdichtingslocaties,

waarbij de gebieden ‘van kleur verschieten' qua dichtheid en op een hoger schaalniveau gaan functioneren in het stedelijk netwerk.

Voor 5 van de 8 verstedelijkingslocaties blijkt uit de analyse van het huidige bereikbaarheidsprofiel dat het onvoldoende aansluit bij

het beoogde schaalniveau zoals opgenomen in de ontwikkelstrategie Alexander tot Zuidplein.

⚫ Een oeververbinding zorgt ervoor dat de bereikbaarheidskwaliteit van de verstedelijkingslocaties op de as (zeer sterk) verbetert. Zie

tabel. De locaties Feyenoord City / Stadionpark, De Esch, Brainpark / EUR bereiken de beoogde bereikbaarheidskwaliteit. Noot: de

aansluiting van de locaties Rivium en Boszoom op de HOV haltes van de oeververbinding is een aandachtspunt.

Verstedelijkingslocaties
Beoogd

Schaalniveau

Nul-

alternatief

Tram-

alternatieven

Metro-

alternatieven

1 Hart van Zuid Regionaal + + ++

2 Feyenoord City Metropolitaan -- + ++

3 De Esch Lokaal - ++ ++

4 Rivium Regionaal - - 0

5 Brainpark / EUR Metropolitaan -- + +(+)

6 Kralingse Zoom Regionaal + + ++

7 Boszoom Lokaal - - -

8 Alexanderknoop Metropolitaan ++ ++ ++

Totale score bereikbaarheidskwaliteit -3 6 10/11

⚫ De metro-alternatieven ‘scoren’ hierbij over de 

gehele linie beter dan de HOV-tram-alternatieven 

• Waarbij de tram voor alle gebieden (m.u.v. 

Rivium en Boszoom) een goede aansluiting 

van het bereikbaarheidsprofiel op het 

beoogde schaalniveau biedt.

⚫ Dit sluit aan bij het voorziene programma dat tot

2040 uitgaat van een extra ontwikkelpotentieel van

15.700 woningen en 539.000 m2 werken (bij een

HOV-tram) en 22.200 woningen en 792.800 m2

werken (bij een metro).

Aansluiting

Bereikbaarheidsprofiel

Zeer goed

Goed

Voldoende

Beperkt

Zeer beperkt

7 Conclusies per indicator
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Bereikbaarheidsimpuls van verstedelijkingslocaties (effect 1B) en  doorstroming autoverkeer (effect 2A)

⚫ Kijkend naar de bereikbaarheid van de verstedelijkingslocatie, dan is het belang van ruimte voor de auto op de oeververbinding voor

faciliteren van verstedelijking beperkt. De bestaande infrastructuur borgt reeds de bereikbaarheid van de verstedelijkingslocaties per

auto (>2,0 miljoen inwoners binnen 30 minuten). Het toevoegen van een rijstrook voor autoverkeer leidt niet tot een impuls van de

autobereikbaarheid. Wel zorgt het voor een (lichte) vermindering van verkeersdrukte op de ring (en binnen de ring bij een metro).

⚫ Ov en fiets zorgen wel voor een bereikbaarheidsimpuls. Vooral de verstedelijkingslocaties die in de referentie nog minder goed

ontsloten zijn profiteren van een HOV Oeververbinding: Feyenoord City, De Esch en Brainpark/EUR. Kralingse Zoom en Alexander

zijn al relatief goed bereikbaar met het OV zodat die er in verhouding minder op vooruit gaan. De OV-bereikbaarheid van Rivium en

Boszoom neemt niet of nauwelijks toe door de grotere afstand tot de haltes. Ook de fietsverbinding via de oeververbinding zorgt voor

een bereikbaarheidsimpuls. Er ontstaat een directe verbinding tussen de verstedelijkingslocaties via Feyenoord City en De Esch. De

locaties op de noordoever komen daardoor binnen fietsbereik van inwoners op Zuid en omgekeerd. De oeververbindingen locatie

West en bocht A geven de grootste bereikbaarheidsverbetering voor de fiets.

⚫ Het gaat bij de Nieuwe Oeververbinding in relatie tot verstedelijking om het OV en de fiets. Het aantal reizigers dat door de nieuwe 

Oeververbinding de verstedelijkingslocaties binnen een acceptabele reistijd kan bereiken neemt overall gezien voor de acht 

binnenstedelijke verstedelijkingslocaties te samen toe met 7 tot 11%. 

• Met name de locaties Feyenoord City / Stadionpark en De Esch profiteren van de verbeterde OV en fiets bereikbaarheid.

• Zo neemt in Alternatief 4 (Metro, Tunnel Bocht A) het aantal OV reizigers dat Feyenoord City / Stadionpark kan bereiken binnen 

45 minuten toe naar 1,3 miljoen (+35%) en het aantal fietsreizigers binnen 30 minuten naar 521.000 (+11%).

⚫ Kijken we naar de projectalternatieven dan ‘scoort’ projectalternatief 4 (tunnel, bocht A, metro) hierbij het beste, waarbij 

aangetekend dat de onderliggende verschillen tussen de alternatieven beperkt zijn.
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Capaciteit stedelijk OV-systeem (effect 2B)

⚫ Een van de doelstellingen van de MIRT Verkenning Oeverbindingen Rotterdam is om het NMCA knelpunt voor het binnenstedelijk

HOV verkeer in Rotterdam dat zich voordoet op de bestaande metrolijnen ter hoogte van het metrokruis Beurs-Blaak te ontlasten.

De nieuwe Oeverbinding verlicht de druk op bestaande metrolijnen(A,B,C,D,E). Daarmee biedt een investering in de

oeververbinding ook enige extra vervoerscapaciteit voor verdichting elders in de stad (Westflank, Centrum). De bijdrage van de

metro-alternatieven is hierbij grofweg tweemaal zo groot als de HOV-tramalternatieven.

⚫ De nieuwe Oeververbinding biedt echter geen (totaal-)oplossing van het capaciteitsprobleem voor de bestaande metrolijnen.

⚫ De nieuwe oeververbinding biedt ruim voldoende capaciteit voor het faciliteren van deze verwachte groeiontwikkeling, inclusief het

beoogde programma voor verstedelijking. In de HOV-tram-alternatieven wordt bij inzet van klein materieel in het basisscenario van

de capaciteitsanalyse MIRT Verkenning (uitgevoerd door RET) voor 2040 een I/C waarde geraamd van 80%. De inzet van langere

tramstellen biedt voldoende ruimte naar de toekomst toe; óók bij een verdere verstedelijking.

⚫ Het realiseren van de metro-alternatieven leidt ter hoogte van de Oeververbinding in de verkeersmodelleringen tot een beperkte

benutting van de capaciteit. De metro-alternatieven bieden veel restcapaciteit met een I/C waarde van 36% in combinatie met de

gevoeligheidsanalyse met extra verstedelijking. Indien nodig kan ook hier langer materieel worden ingezet.

⚫ Een dergelijke conclusie geldt niet voor HOV capaciteit van de Maastunnel. De geboden capaciteit in de projectalternatieven lijkt

relatief beperkt. Uitgaande van de RET prognoses dan worden er – met uitzondering van projectalternatief 4 (tunnel, korte bocht,

metro) - zelfs bij inzet van groot materieel (gelede bussen van 18m) I/C waarden verwacht van boven de 90%. Waarbij aangetekend

dat in modelberekeningen sprake lijkt te zijn van enige overschatting van het aantal reizigers op deze lijn. Dit vormt een

aandachtspunt bij extra verstedelijking aan de westzijde van de stad.
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Connectiviteit (effect 3)

⚫ Vooral de komst van een nieuwe HOV-verbinding tussen Kralingse Zoom en Zuidplein versterkt de bereikbaarheid langs deze lijn

aanzienlijk. De nieuwe verbinding kan beschouwd worden als de ontbrekende schakel in het (stedelijk) OV-netwerk. De

verstedelijkingslocaties worden beter en sneller met elkaar verbonden. Dat heeft tot gevolg dat de relaties (wonen, werken,

voorzieningen) tussen Rotterdam Zuid en Noord toenemen.

⚫ Ook het aantal OV-reizen tussen de verstedelijkingsgebieden neemt in alle OV-combinaties toe. De OV-maatregelen zorgen

daarmee voor het aaneenrijgen van zowel bestaande als nieuwe stedelijke brandpunten in de Oostflank met nieuwe dynamiek in

aanlandingsgebieden. Een snelle hoogwaardige OV-verbinding tussen de twee ankerpunten Kralingse Zoom en Zuidplein is van

belang voor een hoge mate van connectiviteit en goede (markt)positie in het regionale en (stedelijke) OV-netwerk.

⚫ Kijkend naar de interne connectiviteit tussen de verstedelijkingslocaties dan springt projectalternatief 4 (tunnel, bocht A, metro) er uit

met betrekking tot de reistijdwinsten voor OV. De projectalternatieven met Bocht A (alternatief 2 en 4) hebben gezien de kortere

afstand de meest positieve effecten voor de Fiets.

⚫ Kijkend naar de externe connectiviteit, dan zorgt de nieuwe oeververbinding in alle gevallen voor (forse) verbetering connectiviteit

vanuit Feyenoord City / Stadionpark, De Esch en Hart van Zuid naar MRDH locaties. Dit geldt in het bijzonder voor de locatie

Feyenoord City / Stadionpark, dat er uit springt in termen van reistijdwinst in alle varianten door de introductie van het sprinterstation.

⚫ Voor de verstedelijkingslocaties op Noord wordt geen verbetering van de externe connectiviteit verwacht als gevolg van de

oeververbinding. Voor de fiets is de invloed op de externe connectiviteit relatief beperkt wat niet verwonderlijk is gezien de afstand

naar de MRDH-locaties. Deze afstand is groter als de afstand tussen de verschillende bruggen over de Nieuwe Maas in Rotterdam

(interne connectiviteit).
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⚫ Vanuit Rotterdam Zuid zijn relatief veel banen goed bereikbaar per auto. Dit geldt echter niet voor het openbaar vervoer. De Maas heeft een

grote barrière werking in het OV netwerk van de stad en de verbindingen op het nationale spoornetwerk. Dit leidt mede tot vervoersarmoede

in specifieke gebieden in Rotterdam Zuid.

⚫ De nieuwe oeververbinding zorgt voor verbetering van de banenbereikbaarheid, daar waar dit het meeste nodig is: in wijken en

(focus)buurten op Zuid:

• Met de nieuwe oeververbinding neemt het aantal extra te bereizen banen met het OV gemiddeld voor de 7 NPRZ-focusbuurten toe met

maximaal circa 14.000 tot 16.000 (Alt. 1, 3 en 5) en met de fiets met maximaal circa 10.000 (Alt. 1, 2 en 6).

• Naast het aantal extra te bereizen banen neemt met name de bereikbaarheidskwaliteit (kortere reistijd en betere

verbindingen/frequenties) toe van de bestaande banen.

• Dit geldt met name voor buurten direct gelegen aan HOV haltes (Hillesluis, Bloemhof, delen van Feijenoord). Aandachtspunt om tot

optimale impact te komen is de aansluiting van ‘Randen van Zuid’ (en Ridderkerk) op HOV haltes oeververbinding en stedelijk openbaar

vervoer netwerk.

⚫ De projectalternatieven 1, 3 en 5 met een HOV bus door de Maastunnel via de Carnissesingel (behoud van haltes in Oud-Charlois en

Carnisse) leiden tot de grotere impuls van het aantal banen dat vanuit de focuswijken binnen 45 min bereikbaar is met het OV, dan in

alternatieven met een HOV bus via het Pleinwegtracé (waarbij enkele haltes in Oud-Charlois en Carnisse komen te vervallen).

⚫ De bereikbaarheidsimpuls voor de focuswijken vergroot de baankansen voor mensen omdat het arbeidsaanbod toeneemt, zeker als er extra

verstedelijking plaatsvindt. Ook wordt het makkelijker om sociale stijgers (langer) vast te houden. De woonaantrekkelijkheid van de wijken

neemt toe, omdat andere locaties in de stad beter bereikbaar worden. Dit is gunstig voor de bestaande inwoners van Zuid, die hun

keuzemogelijkheden voor werken en onderwijs zien groeien. De verbeterde bereikbaarheid langs de nieuwe as vergroot de kans dat

studenten gaan wonen op Zuid en dat hoger opgeleiden zich gaan vestigen op Zuid vanwege de nieuwe woon- en werkmilieus in de

nabijheid van de nieuwe verbinding. Hierbij geldt als aandachtspunt (en risico) dat verbeterde woonaantrekkelijkheid op Zuid ook kan leiden

tot ongewenste verdringingseffecten op de woningmarkt.

Banenbereikbaarheid (effect 4)
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Onderwijsbereikbaarheid (effect 5)

⚫ Ook de bereikbaarheid van onderwijs neemt  toe voor de  wijken en (focus)buurten op Zuid, zowel voor OV als Fiets:

OV (<45 min) Tram HOV-Tram Metro HOV-Tram

1. Brug 

West

2. Brug 

Bocht A

3. Brug 

Bocht B

4. 

Tunnel 

Bocht A

5. 

Tunnel 

Bocht B.

6. Tunnel 

Bocht A

* = Alt. 2

Gemeenten 100,1% 99,9% 100,1% 100,8% 100,9% 99,9%

Wijken – Noord 99,5% 99,3% 99,5% 99,7% 99,8% 99,3%

Wijken – Zuid 101,7% 101,6% 101,7% 102,5% 102,8% 101,6%

7 Focusbuurten 103,2% 102,1% 103,5% 102,5% 103,8% 102,1%

Fiets (<30 min) Tram HOV-Tram Metro HOV-Tram

1. Brug 

West

2. Brug 

Bocht A

3. Brug 

Bocht B

4. 

Tunnel 

Bocht A

5. 

Tunnel 

Bocht B.

6. Tunnel 

Bocht A

* = Alt. 2

Gemeenten 101,4% 102,2% 100,9% 101,8% 101,3% 102,2%

Wijken – Noord 100,3% 100,4% 100,2% 100,4% 100,3% 100,4%

Wijken – Zuid 104,6% 106,5% 102,4% 105,7% 103,4% 106,5%

7 Focusbuurten 105,8% 105,3% 100,0% 104,5% 100,0% 105,3%

Legenda

> 105,1%

101,1% - 105,0%

99,0% - 101,0%

⚫ Kijkend naar de OV-bereikbaarheid van leerlingplaatsen in het onderwijs, dan ontlopen de projectalternatieven elkaar 

niet zo veel. Met de nieuwe oeververbinding neemt het aantal extra te bereizen onderwijsplaatsen voor de 7 NPRZ-

focusbuurten met het OV (45 minuten) gemiddeld toe met maximaal circa 5.300 (Alt. 5, +3,8%).

⚫ Vanuit de fiets bezien ‘scoren’ de projectalternatieven met Oeververbinding op locatie West en Bocht A het meest gunstig. 

Het gaat dan om gemiddeld circa 3.400 tot 3.800 extra te bereizen onderwijsplaatsen per buurt (Alt. 1, 2, 4 en 6).

⚫ Zoomen we in op de 7 focusbuurten, dan geldt dat net als bij banenbereikbaarheid dat de verbeterde bereikbaarheid van 

het leerlingplaatsen in het onderwijs zich concentreert langs de halteknopen (met name in de focusbuurten: Bloemhof en 

Hillesluis).
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Faciliteren verstedelijking

⚫ Een multimodale oeververbinding is noodzakelijk om verstedelijkingslocaties te creëren met de juiste bereikbaarheidskwaliteit. Zonder een

HOV-Oeverbinding tussen Kralingse Zoom en Zuidplein is het slechts beperkt mogelijk om de verstedelijkingsplannen te realiseren.

⚫ Een autoweg over de nieuwe oeververbinding is van beperkte meerwaarde voor het faciliteren van verstedelijking en het vergroten van

kansen voor mensen; het gaat om HOV- en fietsbereikbaarheid

⚫ De projectalternatieven met een metro dragen het meest bij aan schaalsprong in bereikbaarheidskwaliteit en connectiviteit

⚫ Met huidige invulling van concept Ontwikkelstrategie Alexander tot Zuidplein volstaat qua capaciteit echter HOV-tram (t/m 2050)

En kansen voor mensen

⚫ De projectalternatieven dragen positief bij aan het vergroten van kansen voor mensen in de Rotterdamse focuswijken

⚫ De projectalternatieven zorgen voor verbetering van de banenbereikbaarheid en onderwijsbereikbaarheid, daar waar dit het meeste nodig is:

in wijken en (focus)buurten op Zuid. Zowel door toename van het aantal te bereizen banen, als een kwaliteitsverbetering (korter, frequenter)

van de reeds te bereizen banen. Dit geldt met name voor buurten direct gelegen aan HOV haltes (Hillesluis, Bloemhof, delen van Feijenoord)

⚫ Dit leidt voor Rotterdam Zuid naar verwachting tot een grotere banenkans, het makkelijker vasthouden van sociale stijgers en een toename

van de woonaantrekkelijkheid in de wijken op Zuid. Vanuit een breder welvaartsperspectief is het aan te bevelen om in een vervolgstudie

dieper in te gaan op de bereikbaarheid van specifieke doelgroepen (die vervoersarmoede kennen) en de eisen die gesteld kunnen worden

aan de beoogde gebiedsontwikkeling en inrichting van het HOV-systeem met haltes en aansluitingen om de kansen voor mensen op Zuid te

optimaliseren

8 Overall beoordeling 
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⚫ Om op totaalniveau een vergelijking te kunnen maken tussen de projectalternatieven is er per indicator één uitwerking (bijvoorbeeld

voor één modaliteit en gemiddeld genomen voor alle verstedelijkingslocaties en of focuswijken) als maatgevend geselecteerd.

Overall beoordeling – in één beeld
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Bijlagenboek

A. Verdieping Faciliteren verstedelijking naar verstedelijkingslocatie

Onderdeel 1: Gebiedsprofiel

Onderdeel 2: Bereikbaarheidsprofielen

Onderdeel 3: Interne connectiviteit

Onderdeel 4: Externe connectiviteit

B. Verdieping Kansen voor Mensen naar Wijken en Buurten

Onderdeel 1: Kaarten en tabellen banenbereikbaarheid

Onderdeel 2: Tabellen onderwijsbereikbaarheid

Het bijlagenboek is separaat opgeleverd


