
MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam / 3-02 Notitie Vervoersconcepten_Definitief.docx / Proj.nr. MN002447 / Vrijgegeven / Versie 1.0 / 4 november 2021 1 

3-02 Vervoersconcepten 

MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam, onderdeel oeververbinding & OV, Zeef 2 

DATUM 4 november 2021 

VERSIE 1.0



MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam / 3-02 Notitie Vervoersconcepten_Definitief.docx / Proj.nr. MN002447 / Vrijgegeven / Versie 1.0 / 4 november 2021 2 

Autorisatieblad 

Op dit autorisatieblad ontbreken de handtekeningen wegens de digitale verwerking van ons vrijgaveproces. 

Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven.  

Naam Akkoord Datum
Opgesteld door Vlot, TS  4-11-2021 

Gecontroleerd door Berg, K van den   4-11-2021 

Vrijgegeven door Savenije, RPhAC  4-11-2021 



MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam / 3-02 Notitie Vervoersconcepten_Definitief.docx / Proj.nr. MN002447 / Vrijgegeven / Versie 1.0 / 4 november 2021 3 

Inhoudsopgave 

1 Inleiding 4

1.1 Aanleiding en probleemstelling 4

1.2 Doelstelling 4

1.2.1. Werkgroep Oeververbinding & OV 5

1.3 Product 3-02 Notitie Vervoersconcepten 6

1.4 Leeswijzer 6

2 HOV-bus 7

2.1 Keuze vervoersconcept 7

2.2 Materieel en eigenschappen 7

2.3 Exploitatieve uitgangspunten 7

2.4 Ontwerpuitgangspunten 8

3 Tram(kwaliteit) 9

3.1 Keuze vervoersconcept 9

3.1.1. Keuzes tramvoertuigen 10

3.1.2. Fasering 12

3.2 Materieel en eigenschappen 12

3.3 Exploitatieve uitgangspunten 12

3.4 Ontwerpuitgangspunten 12

4 Metro(kwaliteit) 14

4.1 Keuze vervoersconcept 14

4.1.1. Keuzes metrovoertuigen 14

4.2 Materieel en eigenschappen 15

4.3 Exploitatieve uitgangspunten 15

4.4 Ontwerpuitgangspunten 15

Bijlage A Uitgangspunten ontwerp tram 17

Bijlage B Uitgangspunten ontwerp metro 18

Colofon 20



MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam / 3-02 Notitie Vervoersconcepten_Definitief.docx / Proj.nr. MN002447 / Vrijgegeven / Versie 1.0 / 4 november 2021 4 

1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en probleemstelling 
De stad Rotterdam en regiogemeenten ondervinden een toename van het aantal 

inwoners, werkenden en bezoekers. Deze toename zal de komende decennia 

verder doorzetten door ontwikkelingen in woningbouw en arbeidsplaatsen. In de 

zone tussen Alexander, Kralingse Zoom, Feyenoord City en Zuidplein (A-Z) zullen 

tussen de 20.000 en 30.000 nieuwe woningen en arbeidsplaatsen worden 

gerealiseerd1. Daarnaast zal er verdere verdichting plaatsvinden in de binnenstad. 

Deze ontwikkelingen vragen om een sterk mobiliteitssysteem waarmee de 

bereikbaarheid van de stad en regio wordt geborgd, zowel per auto, openbaar 

vervoer als fiets. De druk op het mobiliteitssysteem is echter groot. De drukte in het 

openbaar vervoer groeit de laatste jaren sterk, voornamelijk in de metro. Daarnaast 

kent Rotterdam een hoge verkeersdrukte op een aantal stedelijke wegen en in de 

City Lounge (binnenstad). Deze verkeersdrukte leidt tot geluidshinder en een 

slechte luchtkwaliteit. 

Eén van de oorzaken van het ontstaan van deze drukte is het gelimiteerde aantal 

oeververbindingen die gebieden ten noorden en zuiden van de Nieuwe Maas 

verbinden. De huidige oeververbindingen, zoals de Erasmusbrug, Willemsbrug en 

Van Brienenoordbrug staan dan ook vaak vast bij drukte en/of verstoringen. 

Daarnaast ervaren inwoners van Rotterdam Zuid door het gelimiteerde aantal 

oeververbindingen een beperkte bereikbaarheid van banen in de stedelijke centra 

en maakindustrie, alsmede onderwijsinstellingen zoals de Erasmus Universiteit en 

HES.  

De verstedelijkingsopgave zal de drukte in het Rotterdamse mobiliteitssysteem in 

de toekomst naar verwachting verder doen toenemen. Zo heeft de Nationale 

Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) van 20172 aangetoond dat er meerdere 

capaciteitsknelpunten in het Rotterdamse mobiliteitssysteem worden verwacht voor 

het jaar 2030. Op de weg vormen de Van Brienenoordcorridor (A16) en 

1 Bron: Masterclass verstedelijking, gemeente Rotterdam (2020) 
2 Bron: NMCA BTM-2017 (2017)

Algeracorridor (N210) belangrijke knelpunten. Daarnaast zijn de volgende 

capaciteitsknelpunten in het openbaar vervoersysteem geïdentificeerd: 

 Metrolijnen A,B,C: Beurs – Kralingse Zoom 

 Metrolijnen A,B,C: Beurs – Marconiplein 

 Metrolijnen D,E: Rotterdam CS – Beurs - Slinge 

 Trampassage Hofplein (4, 7, 8, 21, 23 en 24) 

 Tramlijnen Erasmusbrug (12, 20, 23 en 25) 

 Tram in binnenstad (Coolsingel – Erasmusbrug) 

1.2 Doelstelling 
Er is een pre-verkenning3 uitgevoerd om een samenhangend maatregelenpakket te 

onderzoeken voor het beter benutten van bestaande verbindingen en naar nieuwe 

(oever)verbindingen om zo de dragende hoofdstructuur van de stad te versterken. 

Deze maatregelen moeten bijdragen aan vijf doelstellingen: 

 Verbeteren bereikbaarheid via de weg (o.a. door het oplossen van NMCA-

knelpunt Van Brienenoord- en Algeracorridor); 

 Verbeteren bereikbaarheid met het OV (o.a. door het oplossen van metro 

en tram NMCA-knelpunten stedelijk OV); 

 Verstedelijking (wonen en economische toplocaties) in relatie tot 

agglomeratiekracht; 

 Verbeteren van stedelijke leefkwaliteit; 

 Vergroten van kansen voor mensen (het verschaffen van toegang tot 

arbeidsplaatsen en onderwijsinstellingen) 

In de pre-verkenning is naar voren gekomen dat het volgende maatregelenpakket 

(ook wel bouwstenen genoemd) het beste kan bijdragen aan de doelstellingen (zie 

Figuur 1): 

 Een nieuwe oeververbinding tussen Kralingen en Feijenoord; 

 HOV-verbinding tussen Zuidplein en Kralingse Zoom, via een nieuwe 

oeververbinding tussen Kralingen en Feijenoord; 

 HOV-verbinding tussen Zuidplein en Rotterdam Centraal via de 

Maastunnel; 

3 Bron: Resultatennota pre-verkenningsfase MIRT (2018) 
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 Transformatie van het huidige evenementenstation Rotterdam Stadion tot 

een regulier bediend treinstation Rotterdam Stadionpark. 

 Maatregelen op de Algeracorridor 

 Maatregelen op de A16, waaronder het weefvak in de A16 ten zuiden van 

de Van Brienenoordbrug tussen het Knooppunt Terbregseplein en het 

Knooppunt Ridderkerk.  

Figuur 1: Scope MIRT-verkenning (Bron: Notitie Reikwijdte en Detailniveau, december 2019) 

In de MIRT-Verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam4 vindt nader 

onderzoek en uitwerking plaats van deze zes maatregelen. De MIRT procedure 

bevindt zich momenteel in de fase van de Verkenning. De kern van deze fase is 

trechteren; van veel mogelijkheden en oplossingsrichtingen naar een 

voorkeursalternatief. De verkenningsfase bestaat uit vier delen: 

1. Startfase; 

2. Analytische fase (de zogeheten ‘zeef 1’); 

3. Beoordelingsfase (de zogeheten ‘zeef 2’); 

4. Besluitvormingsfase. 

De Startfase en Analytische fase zijn afgerond en op 8 juli 2021 is de Notitie 

Kansrijk Oplossingsrichtingen (NKO) gepubliceerd. De NKO beschrijft welke 

oplossingsrichtingen in de Beoordelingsfase (Zeef 2) nader worden onderzocht. Op 

moment van schrijven bevindt de MIRT-verkenning zich in de Beoordelingsfase, 

met als eindresultaat een Voorkeursalternatief, milieueffectrapportage en MKBA. 

Vervolgens start de MIRT-planuitwerkingsfase. In deze fase wordt het 

voorkeursalternatief zodanig uitgewerkt, dat beslissingen kunnen worden genomen 

die eventuele realisatie (technisch, financieel en wettelijk) mogelijk maken.  

1.2.1. Werkgroep Oeververbinding & OV 

De zes maatregelen/bouwstenen van de MIRT-verkenning worden uitwerkt in drie 

verschillende werksporen, te weten Werkspoor A16/OWN, Werkspoor 

Algeracorridor, en Werkspoor Oeververbinding & OV. Laatstgenoemde is verder 

onderverdeeld in twee werkgroepen: Werkgroep Oeververbinding & OV en 

Werkgroep Nautiek. De Werkgroep Oeververbinding & OV richt zich op de invulling 

van vier van de bouwstenen, namelijk een nieuwe oeververbinding, beide HOV-

verbindingen en de reguliere bediening van treinstation Rotterdam Stadionpark.  

4 De MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam is onderdeel van het 

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).
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De Werkgroep Oeververbinding & OV doorloopt in de Beoordelingsfase vijf 

projectfasen: 

1. De Startfase richt zich op de feitelijke start van het project: een kick-off 

voor de overdracht van kennis en informatie; 

2. In de Definitiefase worden alle uitgangspunten voor het verdere 

onderzoek vastgesteld. Dit betreffen onder andere de omschrijving van de 

alternatieven, ontwerpuitgangspunten en de operationalisatie van het 

beoordelingskader; 

3. De Ontwerpfase staat in het teken van een ontwerpend onderzoek 

waarmee op verschillende schaalniveaus uitwerking plaatsvindt van 

verkeerskunde, techniek en inpassing van de alternatieven; 

4. Vervolgens vindt de Effectfase plaats, waarin de alternatieven 

beoordeeld worden op doelbereik, milieueffecten en overige aspecten; 

5. In de Eindfase wordt toegewerkt naar de afronding van het onderzoek 

binnen het werkspoor: het Verkenningenrapport en het Plan-MER 

Oeververbinding en OV. Dit als opmaat naar besluitvorming over het 

voorkeursalternatief in het BO MIRT. 

1.3 Product 3-02 Notitie Vervoersconcepten 
Voorliggend document, product 3-02 Notitie Vervoersconcepten, is onderdeel van 

fase 2, Definitiefase. In deze notitie zijn de uitgangspunten voor het ontwerp, de 

verkeerskundige doorrekening en de exploitatieberekeningen van de verschillende 

OV-concepten binnen Werkgroep oeververbinding & OV vastgelegd. In het 

ontwerpproces is het niet ondenkbaar dat – gemotiveerd en integraal bezien - van 

de uitgangspunten moet worden afgeweken. Dit leidt tot een flexibel en navolgbaar 

ontwerpproces met herleidbare ontwerpkeuzes. 

Voor het opstellen van deze notitie zijn de volgende document gebruikt als input: 

 De rapportages uit de analysefase van de MIRT-verkenning (zeef 1), 

onderdeel OV: 

o Product 2 – Notitie Innovatieve Bouwstenen 

o Product 13 – Notitie Kosteneffectiviteit (voor toelichting 

berekeningen in Zeef 1) 

 Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKO, juli 2021) 

De NKO heeft voor de beoordelingsfase in de MIRT-verkenning in hoofdlijn de 

verschillende vervoersconcepten bepaald, die in aanmerking komen voor nadere 

uitwerking, inpassing en beoordeling:  

 HOV-bus: voor de Hoogwaardige OV-verbinding tussen Rotterdam 

Zuidplein en Rotterdam centraal via de Maastunnel dient te worden 

uitgegaan van een HOV-busverbinding. 

 Tram(kwaliteit): voor de Hoogwaardige OV-verbinding tussen Rotterdam 

Kralingse Zoom en Rotterdam Zuidplein dient voor de brugalternatieven 

(west, bocht A en bocht B) en twee multimodale tunnelalternatieven 

(bocht A en B) te worden uitgegaan van tram(kwaliteit). 

 Metro(kwaliteit): voor de Hoogwaardige OV-verbinding tussen Rotterdam 

Kralingse Zoom en Rotterdam Zuidplein dient voor de tunnelalternatieven 

(bocht A en B) en de volledige geboorde metrotunnel, te worden 

uitgegaan van metro(kwaliteit).  

Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met de Werkgroep 

Oeververbinding & OV. Een werksessie heeft plaatsgevonden met de 

initiatiefnemers van de MIRT-verkenning en de RET. 

1.4 Leeswijzer 
In opeenvolgende hoofdstukken staan de drie OV-concepten behandeld. Per 

hoofdstuk is kort ingegaan op het vervoersconcept met de volgende punten: 

 Keuze vervoersconcept; 

 Materieel en eigenschappen; 

 Exploitatieve uitgangspunten; 

 Ontwerpuitgangspunten. 
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2 HOV-bus 

2.1 Keuze vervoersconcept 
Voor de hoogwaardige OV-busverbinding tussen Zuidplein en Rotterdam Centraal 

via de Maastunnel is, conform de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, een HOV-bus 

het uitgangspunt. Hierbij is gekozen voor een frequentie van 12x per uur per 

richting en een gemiddelde snelheid van 25 km/u (inclusief halteren).  

Voor de HOV-bus tussen Rotterdam Centraal en Zuidplein vindt uitwerking plaats 

van de tracé- en halteligging, alsmede de invulling van doorstromingsmaatregelen 

zoals busstroken of vrijliggende bus-infrastructuur. Dit met het doel een (zo veel 

mogelijk) vrijliggende HOV-busverbinding te realiseren. 

2.2 Materieel en eigenschappen 
Voor de HOV-bus gelden de volgende uitgangspunten: 

 Type bus: de keuze voor een type bus (standaard, geleed of 

dubbelgeleed) is een afgeleide van het beoogde vervoeraanbod en 

maatgevende vervoerwaarde. Op basis van modelberekeningen 

uitgevoerd in Zeef 1 door de Werkgroep OV is gebleken dat maximaal 

met een geleed voertuig rekening moet worden gehouden. Als 

uitgangspunt wordt daarom een geleed voertuig met een lengte van 18,0 

meter en breedte van 2,55 meter gehanteerd (conform huidig Mercedes-

Benz Citaro G Bluetec Hybrid 401/402 materieel); 

 Voertuigcapaciteit: de normcapaciteit en maximale capaciteit bedragen 

respectievelijk 70 en 100 reizigers per rit (zie het kader voor een 

toelichting op maximale capaciteit en normcapaciteit van voertuigen). 

 Energievoorziening: ten tijden van de realisatie van de maatregelen 

moeten alle bussen in Rotterdam emissievrij rijden. Zowel batterij-

elektrische als waterstofbussen zijn hiervoor mogelijk. Hiervoor zijn 

bufferplaatsen, laadstations en ‘containers’ met transformatoren nodig, 

maar deze (inpassings)opgave geldt in bredere context binnen de 

vervoerregio en maakt geen onderdeel uit van de ontwerpopgave voor de 

HOV Maastunnel. 

2.3 Exploitatieve uitgangspunten 
Input t.b.v. exploitatieberekeningen per systeem o.b.v. aantallen vervoerde 

reizigers of reizigerskilometers 

 Frequentie: 12x per uur per richting 

 Capaciteit: 840 reizigers per uur per richting 

 Snelheid: minimale gemiddelde snelheid (inclusief halteren) van 25 km/u. 

De bepaling van snelheid/rijtijd vindt plaats conform de (theoretische) 

rijtijdberekeningen (opgenomen in Product 4-01 | Verkeerskundig 

Ontwerp). 

Toelichting maximale capaciteit en normcapaciteit voertuigen 

Voor het bepalen van de capaciteit van voertuigen wordt onderscheid gemaakt 

tussen de maximale capaciteit en de normcapaciteit (ook inzetnorm genoemd). De 

maximale capaciteit bedraagt het aantal zitplaatsen plus (veelal) 4 staanplaatsen 

per m2. Als het vervoeraanbod op deze maximale capaciteit wordt afgestemd 

zullen reizigers achterblijven op het perron bij alle ritten die drukker zijn dan 

uurgemiddelden.  

Daarom wordt vaak gerekend met een normcapaciteit waarbij met een lagere 

hoeveelheid staanplaatsen per m2 wordt gerekend. Een gebruikelijke 

normcapaciteit, zo ook gehanteerd in de concessieafspraken tussen de MRDH en 

RET, bedraagt het aantal zitplaatsen plus 2 staanplaatsen per m2. Als het 

vervoeraanbod op de normcapaciteit wordt afgestemd worden fluctuaties in 

vervoervraag grotendeels opgevangen. Hierdoor blijven weinig tot geen reizigers 

achter op het perron. Voor het uitvoeren van de capaciteitsberekeningen in Zeef 2 

wordt de normcapaciteit gehanteerd conform de concessieafspraken. 
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2.4 Ontwerpuitgangspunten 
Ontwerpeisen en -richtlijnen met betrekking tot ontwerpsnelheid, profiel en 

boogstralen.  

De volgende documenten zijn leidend in het ontwerpproces: 

 Gemeente Rotterdam: De Rotterdamse Stijl (ontwerpwijzer voor stedelijke 

infra in Rotterdam). 

 CROW - Kennismodule Openbaar Vervoer. 

 CROW - ASVV 2021. 

Ontwerp veiligheidsvoorzieningen 

 Zie Product 3-01 | Uitgangspuntennotitie, pagina 7 voor de 

uitgangspunten met betrekking tot tunnelveiligheid en vluchtwegen. 

Eisen aan haltes, met name maatvoering en benodigde ruimte/profiel: 

 CROW: Kennismodule Openbaar Vervoer, bevat o.a. de volgende 

uitgangspunten: 

 Minimale lengte halteperron: 18 meter (bij halteren in een 

haltekom komen hier in- en uitrijruimte bij);  

 Minimale perronbreedte: 3,20 meter waarbij de abri op ten minste 

0,90 meter van de perronrand is geplaatst. De minimale breedte 

ter hoogte van de instapplaats bedraagt 2,00 meter waarbij de 

abri langs de zijkant wordt geplaatst; 

 Minimale breedte HOV-busbaan middenligging: 3,60 meter per 

rijstrook 

 Minimale breedte HOV-busbaan zijligging: 4,00 meter per 

rijstrook 

 Afwegingskader voor halteren op de rijbaan of in een haltekom 

Mate van autonomie van infrastructuur 

Uitgangspunt vanuit de NKO: 

 Zoveel mogelijk vrijliggende HOV-busverbinding middels busstroken, 

vrijliggende businfrastructuur en prioriteit bij regelinstallaties. 
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3 Tram(kwaliteit) 

3.1 Keuze vervoersconcept 
In de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen en Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

staat tram(kwaliteit) gedefinieerd als een vervoersconcept met de volgende eisen: 

 Gemiddelde snelheid van 25 km/u (inclusief halteren); 

 Frequentie van 12x per uur per richting; 

 Capaciteit van 2.600-3.600 reizigers per uur in twee richtingen, dus 1.300-

1.800 reizigers per richting. Een capaciteit van 1.300 reizigers per uur per 

richting is gebaseerd op de capaciteit van huidig trammaterieel (Citadis II) 

bij een frequentie van 12x per uur. 

 Bovengrondse inpassing in Rotterdam-Noord en Rotterdam-Zuid; 

 De HOV-verbinding kan gebruik maken van zowel een multimodale brug 

als een multimodale tunnel; 

 Tramkwaliteit kan worden gerealiseerd door middel van een 

vervoersconcept met of zonder rails; 

 Het kwaliteitsniveau ligt hoger dan trams in de huidige situatie. 

Vanuit de Werkgroep Oeververbinding & OV zijn de volgende aanvullende 

kwaliteitseisen genoemd: 

 Het rijcomfort van tram(kwaliteit) dient groter of gelijk te zijn aan de 

huidige definitie van tramkwaliteit in Rotterdam. Dit betreft onder andere 

een gelijkvloerse instap bij haltes, die de toegankelijkheid vergroot voor 

mensen in een rolstoel of met kinderwagens/fietsen; 

 Een tram wordt bestuurd op zicht. 

Enkele vervoersconcepten voldoen (gedeeltelijk) aan bovenstaande eisen van 

tramkwaliteit. Onderstaand staan deze concepten toegelicht. Voor deze 

uiteenzetting is Product 02 – Notitie Innovatieve Bouwstenen geraadpleegd dat is 

opgesteld in Zeef 1 van de MIRT-verkenning voor onderdeel OV.  

‘Hoogwaardige’ tram 

Allereerst komt de tram in aanmerking voor tramkwaliteit. Een tram heeft stalen 

wielen, rijdt op een stalen rails en heeft interactie met overig verkeer, doordat 

trams bijvoorbeeld gebruik maken van dezelfde ruimte (de rails liggen in het 

wegdek) en doordat trams niet overal vrije doorgang hebben. De tram is in vele 

steden in gebruik, waaronder Rotterdam.  

De Citadis trams die in Rotterdam rijden, zijn in één richting te gebruiken, worden 

voorzien van energie door bovenleidingen en bestaan uit bakken met een lage 

vloer en een vast onderstel. De Rotterdamse tram voldoet als vervoersconcept 

grotendeels aan de voor tramkwaliteit gestelde eisen, maar behaalt de 

snelheidseis niet. Dit wordt niet veroorzaakt door de maximum snelheid die het 

voertuig kan behalen, maar door factoren zoals veel interactie met overig verkeer 

(met lagere betrouwbaarheid als gevolg), (lange) wachttijden bij kruisingen en 

krappe bogen waar langzaam gereden moet worden. De Rotterdamse tram in de 

huidige situatie voldoet dus niet aan de tramkwaliteit zoals gedefinieerd in de NKO 

en NRD. Indien bovengenoemde factoren (deels) worden opgelost, kan de 

snelheidseis door deze ‘hoogwaardige’ tram wel behaald worden. Een dergelijke 

hoogwaardige tram kan dus voldoen aan de eisen van tramkwaliteit. 

Busplatooning 

De HOV-bus is afgevallen in de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen als 

vervoersconcept voor de HOV-verbinding tussen Kralingse Zoom en Zuidplein 

vanwege de te lage vervoerscapaciteit die dit systeem biedt. Echter, de techniek 

van bus platooning kan een hogere capaciteit bieden door bussen vlak achter 

elkaar te laten rijden. Op moment van schrijven is deze techniek nog niet 

beschikbaar voor openbaar vervoerconcepten, maar alleen voor vrachtwagens in 

de logistieke sector. Het is dus nog geen bewezen OV concept en tevens nog niet 

wettelijk toegestaan in Nederland. De verwachting is dat hier voorlopig geen 

verandering in komt in het kader van binnenstedelijke verkeersveiligheid. Bus 

platooning valt om deze redenen af als kansrijk vervoersconcept met tramkwaliteit 

voor de MIRT-verkenning. 
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Bandentram en autonome bandenvoertuigen 

Een bandentram heeft rubberen banden en wordt geleid met behulp van een groef 

of rail in het wegdek. Er bestaan drie typen bandentrams, te weten de ‘Translohr’ 

van Alstom, de ‘Guided Light Transit’ (GLT) van Bombardier Transportation en 

‘Autonomous Rail Rapid Transit’ van CRRC Zhuzhou. Alle systemen hebben als 

voordeel dat de aanlegkosten iets lager zijn dan bij een reguliere tram op rails. 

Daarnaast hebben de voertuigen (afhankelijk van de systeemkeuze) een hogere 

capaciteit dan de (geleide) bus en kunnen de voertuigen steilere 

hellingspercentages en krappere bochten aan dan reguliere trams. Door de 

geleiding kunnen voertuigen daarnaast zeer strak tegen een halteperron halteren, 

wat het in- en uitstappen vergemakkelijkt.  

Het belangrijkste nadeel van de drie systemen is dat de geleiding eerst landelijk 

(Europees) moet worden goedgekeurd. Gezien de ervaringen met onder meer de 

Phileas in Eindhoven is dit een zeer lang traject en onzeker of dit succesvol gaat 

zijn. Mogelijk wordt de GLT nog als bussysteem toegestaan met een maximale 

voertuiglengte van 25,25 meter, maar dit biedt onvoldoende capaciteit voor 

reizigers. Verdere nadelen van de bandentram zijn de kans op ontsporingen 

(bekend bij zowel de Translohr-systemen als GLT-systemen) en hoge slijtage van 

het wegdek (hoge onderhoudskosten). Daarnaast is het een nadeel dat het 

rijcomfort van en in het voertuig nauwelijks verschilt met dat van een reguliere bus 

(en dus lager is dan de tram). Een ander belangrijk nadeel is dat deze systemen 

niet compatibel zijn met het bestaande tramnetwerk in Rotterdam en 

remiselocaties, waardoor uitwisseling op het netwerk niet mogelijk is. Tot slot: de 

Translohr en GLT systemen worden niet meer geproduceerd en/of doorontwikkeld, 

mede vanwege de bovengenoemde redenen. Diverse steden nemen ook juist 

‘afscheid’ van deze systemen.  

Vanwege bovenstaande genoemde nadelen valt de bandentram af als concept 

voor tram(kwaliteit). 

Conclusie 

Het ‘hoogwaardige’ tramconcept voldoet aan alle gestelde eisen voor tramkwaliteit 

en is door de Werkgroep Oeververbinding & OV geselecteerd om als uitgangspunt 

te hanteren binnen de MIRT-verkenning. 

3.1.1. Keuzes tramvoertuigen 

Met de tram als te hanteren vervoersconcept zijn nadere keuzes nodig ten 

behoeve van infrastructuur en type materieel. Onderstaand zijn deze keuzes 

toegelicht. 

Afmetingen trammaterieel 

Het huidige materieel dat in Rotterdam rijdt (Citadis I en II) is 2,40 meter breed en 

30,85 meter lang. De aanwezige traminfrastructuur (profielbreedte en haltelengte) 

is hierop gebaseerd. Echter, trammaterieel is verkrijgbaar in allerlei breedte- en 

lengtematen. Zo is bijvoorbeeld de Siemens Avenio tram beschikbaar in breedtes 

tussen de 2,30 en 2,65 meter, en lengtes tussen de 18 en 72 meter. Trams die 

breder en langer zijn dan de huidige Citadis trams in Rotterdam kunnen een 

hogere capaciteit bieden, wat nodig kan zijn richting toekomstig verwachte 

vervoerwaarden van de HOV-verbinding tussen Kralingse Zoom en Zuidplein.  

Kiezen voor breder trammaterieel betekent dat niet gereden kan worden op grote 

delen van het huidige tramnetwerk. Dit maakt het netwerk en inzetbaarheid van het 

nieuwe materieel minder robuust. Kiezen voor langer materieel betekent dat halte-

aanpassingen nodig zijn, of de trams niet op korte(re) haltes halteren. Dit maakt 

het netwerk minder robuust. Om bovenstaande redenen is gekozen om de huidige 

breedte en lengte van het trammaterieel als uitgangspunt te hanteren, te weten: 

2,40 meter bij 30,85 meter. Een haltelengte van 62 meter wordt gehanteerd als 

uitgangspunt zodat voldoende ruimte is om eventueel langer of gecombineerd

trammaterieel in te zetten als de vervoervraag hier aanleiding voor geeft. 

Type onderstel in relatie tot overgangsbogen in infrastructuur 

De Citadis trams in Rotterdam hebben vaste onderstellen. Vaste onderstellen 

hebben als nadeel dat krappe boogstralen met een zeer lage snelheid moeten 

worden gepasseerd ten behoeve van veiligheid en comfort voor de reizigers en de 
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dynamische belasting van het voertuig. Het is nog niet duidelijk in hoeverre lagere 

rijsnelheden in (krappe) bochten op het tracé tussen Kralingse Zoom en Zuidplein 

de minimum gemiddelde snelheidseis onmogelijk maken. De theoretische 

rijtijdberekeningen (uitgewerkt in Ontwerpfase, in Product 4-01 | Verkeerskundig 

Ontwerp) geven hier inzicht in. 

Als de gemiddelde snelheidseis van 25 km/u niet haalbaar blijkt zijn drie 

oplossingen mogelijk. Een eerste oplossing is het aanbrengen van 

overgangsbogen, waardoor bogen geleidelijk worden ingezet. Trams kunnen 

hierdoor meer snelheid behouden in de bocht. Het nadeel van het toepassen van 

overgangsbogen is dat de boog minder compact wordt, waardoor de bogen minder 

makkelijk zijn in te passen. Een tweede oplossing is om trammaterieel in te zetten 

met draaibare onderstellen, waarbij de rijkwaliteit veel beter is. Voorbeelden zijn de 

eerdergenoemde Avenio trams en de nieuwe NGT DXDD trams in Dresden. De 

derde oplossing betreft een combinatie van voorgaande oplossingen, en biedt de 

optimale rijsnelheid in de bocht en comfort voor de reiziger.   

In het ontwerp wordt uitgegaan van huidige materieel met vaste draaistellen. 

Bogen worden zo ruim mogelijk vormgegeven, mits de inpassing dit toelaat. 

Wanneer als gevolg van het inpassingsontwerp naar voren komt dat – door de lage 

snelheid in de bochten – de minimale exploitatiesnelheid niet haalbaar is, dan is 

het advies om te kiezen voor ander trammaterieel. 

Eén- of tweerichtingsmaterieel 

De huidige trams in Rotterdam zijn in één richting te gebruiken. Dat wil zeggen dat 

de deuren aan één zijde van de tram geplaatst zijn, en dat de trams 180 graden 

moeten worden gedraaid om in de andere richting te rijden. Hiervoor zijn in het 

Rotterdamse netwerk keerlussen voor in gebruik. Deze keerlussen hebben een 

flink ruimtebeslag (zie bijvoorbeeld de keerlus gesitueerd in De Esch met een 

diameter van ruim 50 meter) en zijn in dichtbebouwde stukken van de stad lastig in 

te passen. Een ander nadeel van eenrichtingsmaterieel is dat dat in geval van 

calamiteiten of storingen niet eenvoudig kan keren. Dit maakt eenrichtingtrams 

exploitatief minder robuust. Tot slot is het door de plaatsing van de deuren aan één 

zijde (de buitenzijde) alleen mogelijk om te halteren bij zijperrons. Het voordeel van 

éénrichtingtrams is dat door het wegvallen van deuren aan een zijde er meer 

zitplaatsen geboden kunnen worden. Ook kunnen alle stoelen in de juiste rijrichting 

worden geplaatst.  

Een alternatief voor de inzet van eenrichtingsmaterieel is tweerichtingsmaterieel. 

Tweerichtingsmaterieel heeft de volgende voordelen: 

 ze kunnen in twee richtingen rijden, waardoor het gebruik van keerlussen niet 

nodig is. Als keervoorziening worden dubbelsporige tailtracks5 gebruikt in 

combinatie met een dubbele overloop vóór de eindhalte zodat bij wegrijden 

vanaf het normale spoor vertrokken kan worden. Tailtracks kunnen in 

rechtstand uitgevoerd worden en zijn dus eenvoudiger in te passen dan 

keerlussen. De lengte van de tailtrack is afhankelijk van de afmeting van het 

trammaterieel en hoeveel opstelruimte benodigd is. 

 ze kunnen In tegenstelling tot eenrichtingsmaterieel bij calamiteiten of 

storingen gemakkelijk ‘omkeren’ en wisselen van spoor, mits hiervoor 

overloopwissels beschikbaar zijn (dit voordeel kent ook een nadeel, want 

overloopwissels kosten extra geld in aanleg en beheer).  

 Daarnaast biedt tweerichtingsmaterieel meer flexibiliteit in het ontwerp van 

haltes, gezien er met deuren aan beide zijden zowel bij middenperrons als 

zijperrons gehalteerd kan worden. Middenperrons kunnen op sommige 

locaties handiger zijn om in te passen dan twee zijperrons.  

Tweerichtingsmaterieel kennen ook enkele nadelen ten opzichte van 

eenrichtingsmaterieel6:  

 Allereerst is er minder plaats voor zitplaatsen door meer deuren en een extra 

cabine. Hier staat tegenover dat er meer staanplaatsen op het balkon 

ontstaan. Per saldo neemt de capaciteit met 0-10% af; 

 ongeveer de helft van de stoelen staat tegen de rijrichting in geplaatst. Dit 

wordt, met name in stadsvervoer, als minder prettig ervaren; 

 De aanschafprijs ligt ongeveer 5-15% hoger; 

5 Tailtracks zijn extra stukken spoor met een wissel bij een eindpunt zodat de tram het 

andere spoor op kan rijden. Het is dus letterlijk een ‘tail’/staart van de baan. 
6 Bron: Inschatting RET
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 De kosten voor onderhoud liggen ongeveer 5-10% hoger en het 

energieverbruik is iets hoger. 

Gezien in Rotterdam momenteel met éénrichtingtrams wordt gereden, en dit qua 

inpassing als ‘worst case’ kan worden gezien door de ruimtelijke impact van 

keerlussen, is er voor gekozen het huidige, eenrichtingsmaterieel, als uitgangspunt 

te hanteren. 

3.1.2. Fasering 

In voorgaande paragrafen is het ‘eindbeeld’ bepaald van een vervoersconcept met 

tramkwaliteit. De vervolgvraag is of faseren naar dit eindbeeld zinvol is, met het 

oog op ingroei van vervoervraag. Vanuit het onderzoek in Zeef 1 is gebleken dat 

de vervoervraag van de volledige tramverbinding tussen Kralingse Zoom en 

Zuidplein op het beoogde moment van realisatie (2030) al voldoende ‘tramwaardig’ 

is. Faseren omwille van een ingroei van vervoervraag is dus niet zinvol. De meest 

toekomstvaste investering betreft het direct aanleggen van traminfrastructuur op 

het gehele tracé, of deel van het tracé indien de nieuwe oeververbinding nog niet is 

gerealiseerd. 

3.2 Materieel en eigenschappen 
Voor het gekozen tramconcept gelden de volgende uitgangspunten: 

 Tramvoertuig (eenrichting) met een lengte van 30,85 meter, een breedte 

van 2,40 meter en een hoogte van 3,34 meter (conform huidig Citadis II 

voertuig van fabrikant Alstom) 

 Voertuigcapaciteit: De normcapaciteit en maximale capaciteit bedragen 

respectievelijk 110 en 160 reizigers per rit. 

 Energievoorziening: bovenleiding en gelijkrichterstations. Bovenleiding is 

voornamelijk een kwestie van masten kunnen plaatsen met respect voor 

profiel van vrije ruimte. Gelijkrichterstations zijn enkele ‘containers’, die 

standalone, ondergronds of inpandig kunnen worden ingepast. In deze 

fase van de MIRT-verkenning zullen gelijkrichterstations nog niet 

meegenomen worden in het ontwerp aangezien dit geen majeure 

ontwerpopgave betreft en niet onderscheidend zal zijn tussen de 

varianten. 

3.3 Exploitatieve uitgangspunten 
Input t.b.v. exploitatieberekeningen per systeem o.b.v. aantallen vervoerde 

reizigers of reizigerskilometers 

 Frequentie: 12x per uur per richting 

 Capaciteit: 1.300 reizigers per uur per richting 

 Snelheid: gemiddeld minimaal 25 km/h inclusief halteren. Bepaling 

conform theoretische rijtijdberekeningen (uitgewerkt in Ontwerpfase, in 

Product 4-01 | Verkeerskundig Ontwerp) 

3.4 Ontwerpuitgangspunten 
Ontwerpeisen en -richtlijnen met betrekking tot ontwerpsnelheid, profiel en 

boogstralen.  

De volgende documenten worden hiervoor gehanteerd: 

 RET: Technisch PVE trambaan / Deel C1 v4.0’ (zie bijlage A). NB. In 

afwijking van dit document wordt een maximale hellingshoek van 4% 

gehanteerd. 

 Gemeente Rotterdam: De Rotterdamse Stijl (ontwerpwijzer voor stedelijke 

infra in Rotterdam) 

 CROW: Kennismodule Openbaar Vervoer 

 CROW: Leidraad inpassing tram in stedelijk gebied 

Ontwerp veiligheidsvoorzieningen 

 Zie Product 3-01 | Uitgangspuntennotitie voor de uitgangspunten met 

betrekking tot tunnelveiligheid en vluchtwegen op bruggen 

 CROW: Leidraad inpassing tram in stedelijk gebied. Vermeldt onder 

andere over overwegveiligheid: 

o VRI, tramwaarschuwingslichten (TWL) of eventueel spoorbomen 

indien inpasbaar in verkeerssituatie 

Eisen aan haltes, met name maatvoering en benodigde ruimte/profiel: 

 RET: Technisch PVE trambaan / Deel C1 v4.0’: 

 Minimale lengte halteperron: 62 meter 

 Minimale perronbreedte: 3,30 meter 
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Doorrijden van voertuigen HOV-verbinding Kralingse Zoom – Zuidplein op 

bestaande tramnet 

Uitgangspunt is volledige compatibiliteit, dus dat voertuigen die rijden op de HOV-

verbinding Kralingse Zoom – Zuidplein door kunnen rijden op het bestaande 

tramnet. Dit is geborgd met de keuze voor het type trammaterieel. 

Doorrijden voertuigen van bestaande tramnet op de nieuwe oeververbinding 

Uitgangspunt is volledige compatibiliteit, dus dat voertuigen van het bestaande 

tramnet door kunnen rijden op de nieuwe oeververbinding. Dit is geborgd met de 

keuze voor het type trammaterieel. 

Mate van autonomie van infrastructuur 

Op basis van de gemiddelde snelheid die de Rotterdamse tram behaalt is de 

verwachting dat absolute prioriteit bij alle kruisingen en een gelimiteerd aantal en 

onderlinge afstand van kruisingen en doorsteken benodigd is. Dit wordt als 

uitgangspunt gehanteerd voor het (verkeerskundig) ontwerpproces en getoetst met 

theoretische rijtijdberekeningen (uitgewerkt in Ontwerpfase, in Product 4-01 | 

Verkeerskundig Ontwerp). Tegelijkertijd wordt in het ontwerpproces kritisch 

gekeken waar een dergelijke inpassing (verkeers- en stedenbouwkundig) wel en 

niet haalbaar is op het tracé. 

Indien de gemiddelde snelheid (inclusief halteren) onder de minimum eis van 25 

km/u ligt volgens deze rijtijdberekeningen, moeten aanvullende maatregelen 

worden getroffen. Mogelijkheden hiervoor zijn: 

 Het afsluiten van kruisingen voor bepaalde richtingen van het verkeer; 

 Het realiseren van ongelijkvloerse kruisingen van de tram met overig 

verkeer; 

 Het verminderen van het aantal haltes die worden aangedaan; 

 Het verminderen van het aantal krappe bogen (waar met beperkte 

snelheid doorheen gereden kan worden); 

 Het inzetten van ander materieel met draaiende onderstellen, zodat met 

een hogere snelheid door bogen met een krappere boogstraal gereden 

kan worden. 
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4 Metro(kwaliteit) 

4.1 Keuze vervoersconcept 
De Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen en Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

geven de volgende definitie van metrokwaliteit: 

 Minimale gemiddelde snelheid van 35 km/u (inclusief halteren); 

 Frequentie van 24 keer per uur per richting; 

 Ondergrondse ligging op Rotterdam Zuid en onder de Nieuwe Maas; 

 Ondergrondse ligging of inpassing op viaduct op Rotterdam Noord. 

Vanuit de Werkgroep Oeververbinding & OV zijn de volgende aanvullende 

kwaliteitseisen genoemd: 

 Capaciteit: 4.848 reizigers per uur per richting. Dit is gebaseerd op de 

capaciteit van huidige ongekoppelde voertuigen van metrotype R van 

Bombardier bij een frequentie van 24x per uur; 

 Geen gelijkvloerse kruisingen met eigen systeem en ander verkeer; 

 Spoorbeveiligd systeem; 

 Besturing is zowel mogelijk met bestuurder als automatisch. 

Twee vervoersconcepten komen in aanmerking om te voldoen aan bovenstaande 

eisen. Onderstaand worden deze concepten besproken. Voor deze uiteenzetting is 

Product 02 – Notitie Innovatieve Bouwstenen geraadpleegd dat is opgesteld in 

Zeef 1 van de MIRT-verkenning voor onderdeel OV. 

Metro 

Allereerst voldoet de metro aan metro(kwaliteit). Dit betreft een concept met stalen 

wielen op rails zonder interactie met overig verkeer. Een metro kan zowel 

ondergronds als op een viaduct liggen. Een metro kan zowel handmatig als 

automatisch bestuurd worden. De Rotterdamse metro wordt handmatig bestuurd, 

en een voorbeeld van een automatisch bestuurde metro is te vinden in 

Kopenhagen van ontwikkelaar Ørestadsselskabet I/S. De keuze tussen een 

handmatig of automatisch bestuurde metro is weliswaar relevant voor de 

mogelijkheid om betrouwbaar de vereiste frequentie te kunnen rijden, maar is niet 

bepalend voor het ontwerpproces in deze fase van de MIRT-verkenning. De wijze 

van besturing wordt daarom in deze fase niet verder onderzocht. 

Bandenmetro 

De bandenmetro kent dezelfde eigenschappen als de ‘reguliere’ metro, met als 

enige onderscheid de banden. Voorbeelden van bandenmetro’s zijn te vinden in 

Parijs en Lausanne. Door de rubberen banden zijn bandenmetro’s in staat steilere 

hellingspercentages te rijden.  

Het belangrijkste nadeel van het inzetten van een dergelijk vervoersconcept is dat 

het niet compatibel is met het bestaande metronet in Rotterdam. Dit betekent dat 

de robuustheid van het bestaande metronet niet wordt vergroot door de komst van 

het nieuwe tracé tussen Kralingse Zoom en Zuidplein. Daarnaast levert de hogere 

wrijvingsfrictie en rolweerstand als belangrijkste nadeel op dat de rubberen banden 

sneller slijten dan stalen wielen, en de infrastructuur eerder vervangen moet 

worden. 

Vanwege bovenstaande nadelen, met compatibiliteit als belangrijkste, is gekozen 

om metrovoertuigen op rails te selecteren als uitgangspunt voor het 

vervoersconcept met metrokwaliteit. 

4.1.1. Keuzes metrovoertuigen 

Met de metro als te hanteren vervoersconcept is een nadere keuze te maken ten 

behoeve van het type materieel en bijbehorende infrastructuur. Er kan namelijk ook 

worden gekozen voor smallere voertuigen (en dus smallere en goedkopere 

tunnelbuizen), zoals de Véhicule Automatique Léger (VAL) gebruikt in Lille, of een 

tramvoertuig dat wordt ingezet op metroinfrastructuur. 

Het belangrijkste nadeel van het inzetten van smallere voertuigen en smallere 

tunnelbuizen is dat het huidige metromaterieel in Rotterdam te groot is om door 

deze tunnelbuizen te rijden. Daarnaast moeten de smallere voertuigen langer zijn 

om dezelfde capaciteit te bieden als bredere voertuigen. Zo bieden twee VAL 

voertuigen van twee meter breed en in totaal 52 meter lang dezelfde capaciteit als 
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het huidige (ongekoppelde) metromaterieel van de RET van 2,66 meter breed en 

43 meter lang.  

Het voordeel dat wordt behaald door een kostenbesparing in de aanleg zijn echter 

marginaal: 

 Voor een boortunnel zijn de eenmalige aanvangskosten het grootst: het 

inrichten van het bouwterrein, het bouwen van de scheidingsfabriek, de 

opslag van elementen en de aanschaf van de boormachine. De kosten 

van een wat kleinere boormachine liggen niet veel lager. De besparing in 

materialen is klein; 

 Ook voor de afgezonken tunnel zijn de eenmalige aanvangskosten het 

grootst, waaronder het bouwdok en baggersleuf. Een smallere tunnel 

levert alleen een kleine besparing op in betongebruik; 

 Voor de cut-and-cover bouwmethode zullen hoe dan ook damwanden 

geplaatst worden in de laag van kedichem en maakt het smaller maken 

van de bouwkuip weinig uit (iets minder afgraven van grond en 

aanbrengen van beton). De kosten die op maaiveld gemaakt moeten 

worden voor het amoveren van infrastructuur en/of gebouwen en het 

treffen van tijdelijke maatregelen zijn maatgevend. 

De bovengenoemde kostenbesparingen wegen niet op tegen de nadelen, dus 

wordt uitgegaan van het gebruik van het huidige Rotterdamse metromaterieel. 

4.2 Materieel en eigenschappen 
Bij het als uitgangspunt gehanteerde metroconcept horen de volgende 

eigenschappen: 

 Metrovoertuig met een lengte van 42,71 meter, breedte van 2,66 meter en 

een hoogte van 3,71 meter (conform huidig Metrovoertuig R van fabrikant 

Bombardier). Dit voertuig kan bij extra benodigde capaciteit ook 

samengesteld gereden worden (2x 42,71 meter) 

 Voertuigcapaciteit: De normcapaciteit en maximale capaciteit bedragen 

respectievelijk 220 en 271 reizigers per rit. 

 Energievoorziening: elektriciteit wordt geleverd via een derde rail. Hier zijn 

gelijkrichterstations voor nodig. Dit zijn enkele ‘containers’, die 

standalone, ondergronds of inpanding kunnen worden ingepast. In deze 

fase van de MIRT-verkenning zullen gelijkrichterstations nog niet 

meegenomen worden in het ontwerp aangezien dit geen majeure 

ontwerpopgave betreft en niet onderscheidend zal zijn tussen de 

varianten. 

4.3 Exploitatieve uitgangspunten 
Input t.b.v. exploitatieberekeningen per systeem o.b.v. aantallen vervoerde 

reizigers of reizigerskilometers 

 Frequentie: 24x per uur per richting 

 Capaciteit: 4848 reizigers per uur per richting 

 Snelheid: minimale gemiddelde snelheid van 35 km/h inclusief halteren. 

Berekening conform theoretische rijtijdberekeningen (uitgewerkt in 

Ontwerpfase, in Product 4-01 | Verkeerskundig Ontwerp). 

4.4 Ontwerpuitgangspunten 
Ontwerpeisen en -richtlijnen met betrekking tot ontwerpsnelheid, profiel en 

boogstralen.  

De volgende documenten worden hiervoor gehanteerd: 

 RET: Technisch PVE metrobaan / Deel C1 v4.0’, bevat o.a. de volgende 

uitgangspunten over maximale helling, hoogte van 

kunstwerk/onderdoorgang en boogstralen 

 Gemeente Rotterdam: De Rotterdamse Stijl (ontwerpwijzer voor stedelijke 

infra in Rotterdam) 

 CROW: Kennismodule Openbaar Vervoer 

Ontwerp veiligheidsvoorzieningen 

Voor de spoorbeveiliging van de metro zijn ook enkele ‘containers’ benodigd. Deze 

kunnen als technische ruimte in de stations worden meegenomen en worden 

daarom niet meegenomen in het ontwerp in deze fase van de MIRT-verkenning. 

Eisen aan haltes, met name maatvoering en benodigde ruimte/profiel: 

 RET: Technisch PVE metrobaan / Deel C1 v4.0’ (zie bijlage B). 
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Doorrijden van voertuigen HOV-verbinding Kralingse Zoom – Zuidplein op 

bestaande metronet 

Het uitgangspunt is dat er gebruik gemaakt wordt van bestaande remises voor 

onderhoud en stalling. Hiervoor is een (enkelsporige) verbinding nodig van de 

HOV-verbinding Kralingse Zoom – Zuidplein met het bestaande metronet. Bij 

voorkeur wordt ook een vervoerkundige koppeling mogelijk gemaakt, dus dat 

voertuigen die rijden op de HOV-verbinding Kralingse Zoom – Zuidplein door 

kunnen rijden op het bestaande metronet. Dit is met het als uitgangspunt gekozen 

metromaterieel mogelijk.  

Doorrijden voertuigen van bestaande metronet de nieuwe oeververbinding 

Bij voorkeur wordt een vervoerkundige koppeling mogelijk gemaakt, dus dat 

voertuigen van het bestaande metronet door kunnen rijden op de nieuwe 

oeververbinding. Dit is met het als uitgangspunt gekozen metromaterieel mogelijk.  

Gebruik voertuigen van bestaande remiselocaties en -capaciteit 

Uitgangspunt is dat voertuigen die rijden op de HOV-verbinding Kralingse Zoom – 

Zuidplein gebruik kunnen maken van bestaande remiselocaties en -capaciteit. 

Mate van autonomie van infrastructuur 

Volledig autonoom, dus geen gelijkvloerse kruisingen met ander verkeer en in de 

eigen infrastructuur, met uitzondering van aanlanding op stations. 

De theoretische rijtijdberekeningen (uitgewerkt in Ontwerpfase, in Product 4-01 | 

Verkeerskundig Ontwerp) geven inzicht in de verwachte gemiddelde snelheid 

(inclusief halteren). Indien de gemiddelde snelheid onder de minimum eis van 35 

km/u ligt volgens deze rijtijdberekeningen, zijn aanvullende maatregelen nodig. 

Mogelijkheden hiervoor zijn: 

 Het verminderen van het aantal haltes die worden aangedaan; 

 Het verminderen van het aantal krappe bogen (waar met beperkte 

snelheid doorheen kan worden gereden). 
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Bijlage A Uitgangspunten ontwerp tram 

Deze bijlage bevat de belangrijkste uitgangspunten voor het ontwerp van de tram (Bron: RET Technisch PvE trambaan / Deel C1 v4.0) 

 Maximale snelheid 70 km/u 

 Minimale horizontale boogstraal, bij 15 km/h  25 m 

o Minimale horizontale boogstraal langs perron 300 m 

 Minimale lengte horizontale boog  15 m 

 Minimale rechtstand tussen twee horizontale bogen  30 m 

 Toepassen overgangsboog onder boogstraal 240 m 

 Minimale verticale boogstraal 1200 m 

o In wissel- en kruisingscomplexen  5000 m 

 Minimale lengte verticale boog 15 m 

 Minimale lengte helling tussen twee verticale bogen  15 m 

 Maximale helling in rechtstand 3.33% 

 Maximale helling i.c.m. horizontale boog  (33.33  - (333.33/R-15))% 

o Maximale helling bij haltes  2% 

 Maximale verkanting 150 mm 

 Maximale dwarsversnelling 0,96 m/s2 

 Hoogte van kunstwerk/onderdoorgang 5.50m+B.S. 

 Perronlengte  62 m 

 Perronbreedte  3.30m 

 Minimale horizontale boog indien rechtstand niet mogelijk 300m 

 Kruisen spoor ProRail  7.5m + BS + viaduct (2 m) 
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Bijlage B Uitgangspunten ontwerp metro 

Deze bijlage bevat de belangrijkste uitgangspunten voor het ontwerp van de metro (Bron: RET Technisch PvE metrobaan / Deel C1 v1.0) 

 Maximale snelheid 100 km/u 

 Minimale horizontale boogstraal  300 m 

o Minimale horizontale boogstraal langs perron 800 m 

 Minimale rechtstand tussen twee horizontale bogen  40 m 

 Minimale verticale boogstraal hangt af van plaats/snelheid 

o In wissel- en kruisingscomplexen  5000 m 

 Minimale lengte verticale boog 25 m 

 Minimale lengte tussen twee tegengestelde verticale bogen 25 m 

 Maximale helling in rechtstand 3.33% 

 Maximale helling i.c.m. horizontale boog  (33.33  - (333.33/R-15))% 

o Maximale helling in stations 0,25% 

 Minimale verkanting 20 mm 

 Maximale verkanting 150 mm 

 Maximale dwarsversnelling 0,65 m/s2 

 Hoogte van kunstwerk/onderdoorgang +/-3.9m+B.S. (bij rijden met derde rail) 

 Perronlengte  130m 

 Perronbreedte zijperron  3.50m 

 Perronbreedte middenperron 3.0m aan zijde elk hoofdspoor 



MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam / 3-02 Notitie Vervoersconcepten_Definitief.docx / Proj.nr. MN002447 / Vrijgegeven / Versie 1.0 / 4 november 2021 19 

Snelheid, boogstraal, verkanting, overgangsboog etc. zijn onderling afhankelijk van elkaar, dus hiermee moet ook rekening gehouden worden. Zie Figuur 2 voor de 

ontwerpuitgangspunten hiervoor. 

Figuur 2: Boogstraal - Verkanting - Snelheid diagram (Bron: RET)
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