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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 zitten dan ook vaak aan hun capaciteit bij drukte en/of 

verstoringen. Daarnaast hebben 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 (NMCA2) van 20173 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: Omgevingsvisie, gemeente Rotterdam (2021), p.144 

2 Zie https://oeververbindingen.nl/begrippenlijst/ voor een overzicht van alle begrippen  

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-verkenning4 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/ IJsselmonde; 

▪ 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: NMCA BTM-2017 (2017) 
4 Bron: Resultatennota pre-verkenningsfase MIRT (2018) 

https://oeververbindingen.nl/begrippenlijst/


 

  

 

MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam / 3-04 Beschrijving te onderzoeken alternatieven_Definitief.docx / Proj.nr. MN002447 / Vrijgegeven / Versie 1.02, 11 januari 2022 5 

▪ 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 Rotterdam5 vindt nader onderzoek 

en uitwerking plaats van deze zes maatregelen. De MIRT procedure bevindt zich 

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

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). 

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 

Kansrijke 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 uitgewerkt in drie 

verschillende deelstudies, te weten Deelstudie A16/OWN, Deelstudie 

Algeracorridor, en Deelstudie 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.  
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1.3 Fasen en aanpak beoordelingsfase 

1.3.1. Projectfasen 

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 en het vaststellen van de 

aanpak; 

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 de deelstudie: het Verkenningenrapport en het Plan-MER 

Oeververbinding en OV en de input voor de MKBA. Dit als opmaat naar 

besluitvorming over het voorkeursalternatief in het BO MIRT. 

 

1.3.2. Aanpak beoordelingsfase 

De mogelijkheden om mee te variëren zijn groot binnen deze deelstudie. Daarom 

gaan we alternatieven ontwerpen aan de hand van keuzes bij een aantal ‘big rocks’ 

(dit zijn hoofdkeuzes die bepalend zijn voor de rest van het alternatief). 

We zijn gestart met de vraag: ‘waar moet er straks een besluit over worden 

genomen?’. Aan het einde van zeef 2 moeten we besluiten kunnen laten nemen 

over: 

• Brug of tunnel, en: 

o Beste locatie voor een brug (vanuit nautische aspecten en 

stedenbouwkundige inpassing) 

o Beste locatie en inpassing voor een tunnel 

o Keuze wel of geen autoverkeer over/door de oeververbinding 

• Tram of metro tussen Kralingse Zoom en Zuidplein, en: 

o Beste tracé, inpassing en prestaties van een metroverbinding 

o Beste tracé, inpassing en prestaties van een tramverbinding 

• Beste langetermijnoplossing HOV-bus Maastunnel 

• Beste oplossing Sprinterstation Stadionpark 

 

Om te komen van de vraag ‘waar moeten we besluiten over nemen' naar de invulling 

van 'alternatievenontwerpen' werken we met ‘big rocks’. Dat betekent dat we hebben 

geïdentificeerd wat de meest bepalende punten zijn voor de alternatieven, de big 

rocks.  

In onderstaande tabel zijn deze big rocks weergegeven en is aangegeven hoe er in 

deze definitiefase mee om is gegaan en welke zaken in de ontwerpfase verder 

worden uitgewerkt. 

 
Big rocks Definitiefase (bepalen alternatieven) 

1. Brug 
West/Roseknoop 

Beschrijving te onderzoeken alternatief opgenomen in deze 

notitie (zie paragraaf 2.2, OV-verbinding via brug zone West). 
 

2. Bepalen 
vervoersconcept 

Vastgelegd in notitie vervoersconcepten en gebruikt als 
basis voor deze notitie 

3. Kralingse Zoom Wordt uitgewerkt in ontwerpfase 
 

4. Zuidplein Wordt uitgewerkt in ontwerpfase 

5. Stadionpark 
knoop locatie 

Wordt uitgewerkt in ontwerpfase 

6. Tunnelveiligheid 
Maastunnel 

Afgerond. In de MIRT-verkenning handhaven we  het 
ambitieniveau van 12 bussen per uur (in beide richtingen) 
met een gewenste snelheid van 25 km/uur. Dat is zo 
opgenomen in deze notitie. 

7a. EMC Focus is vastgelegd in deze notitie. Wordt verder uitgewerkt 
in ontwerpfase. 
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7b. Tracé Maastunnel Zuid In deze notitie bepaald dat we route via Carnissesingel en 
Pleinweg met elkaar vergelijken. Wordt verder uitgewerkt in 
ontwerpfase. 

8. Bouwmethode 
metro 

Wordt uitgewerkt in ontwerpfase 

 

1.4 Product 3-04 Beschrijving te onderzoeken alternatieven 
Voorliggend document, product 3-04 Beschrijving te onderzoeken alternatieven, is 

het eindproduct van fase 2, Definitiefase. Deze notitie beschrijft de te onderzoeken 

alternatieven in Zeef 2. Deze beschrijving van alternatieven vormt de input voor fase 

3, de Ontwerpfase. 

 

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

• Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKO, juli 2021) 

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

onderdeel OV: 

o Product 22 – Eindrapportage Zeef 1 OV, hoofdstuk 5 

‘Aanbevelingen’ 

 

Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met de Werkgroep 

Oeververbinding & OV door middel van enkele werksessies.  

1.5 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 worden de te onderzoeken alternatieven per bouwsteen toegelicht. 

Respectievelijk zijn dit de nieuwe oeververbinding, HOV-verbinding tussen Kralingse 

Zoom en Zuidplein, de HOV-verbinding tussen Rotterdam Centraal Station en 

Zuidplein en de treinbediening van station Rotterdam Stadionpark.  
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2 Alternatieven per bouwsteen 

De Werkgroep Oeververbinding & OV richt zich op de invulling van vier van de zes 

bouwstenen van de MIRT-verkenning, namelijk een nieuwe oeververbinding, beide 

HOV-verbindingen en de reguliere bediening van treinstation Rotterdam 

Stadionpark. Dit hoofdstuk benoemt per bouwsteen de te onderzoeken 

alternatieven. 

 

2.1 Oeververbinding tussen Kralingen en Feijenoord/ 
IJsselmonde 

In de NKO is vastgesteld dat drie bruglocaties en twee tunnellocaties nader dienen 

te worden uitgewerkt in Zeef 2 (zie Figuur 2). De oeververbindingen zijn multimodaal 

en bieden ruimte voor OV, langzaam verkeer en eventueel auto (2x1 rijstroken). 

Langzaam- en autoverkeer moet op beide oevers aansluiten op bestaande 

structuren. De te onderzoeken oeververbindingen zijn: 

 

• Brug zone ‘west’;  

• Brug zone ‘bocht’, optie A. Hiervoor zijn twee configuraties mogelijk: 

o Smalle doorvaartbreedte, hoge klep; 

o Brede doorvaartbreedte, lage klep. 

• Brug zone ‘bocht’, optie B. Hiervoor zijn twee configuraties mogelijk: 

o Smalle doorvaartbreedte, hoge klep; 

o Brede doorvaartbreedte, lage klep. 

Voor deze brug zijn meerdere aanlandingsplekken mogelijk op de 

noordoever, zoals via de Nesserdijk of ten oosten van de Van 

Ghentkazerne. In de ontwerpfase wordt bestudeerd waar deze brug het 

beste aan kan landen. 

• Tunnel zone ‘bocht’, optie A; 

• Tunnel zone ‘bocht’, optie B. Voor deze tunneloptie geldt hetzelfde als 

voor brug zone ‘bocht’, optie B: er zijn meerdere mogelijke 

aanlandingsplekken op de noordoever. Deze aanlandingen worden 

onderzocht in de ontwerpfase. 

 

 

 

Bruglocatie zone ‘West’ 

 

 

Bruglocaties zone ‘Bocht’ 

 

 

Tunnellocaties 

Figuur 2: Brug- en tunnellocaties om te onderzoeken in Zeef 2 (Bron: NKO, 2021) 

 

Daarnaast dient een metroverbinding tussen Kralingse Zoom en Zuidplein zonder 

autoverkeer onderzocht te worden. In het volgende hoofdstuk is hierop ingegaan. 
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2.2 HOV-verbinding Kralingse Zoom – Zuidplein 
In de NKO is vastgesteld dat voor de HOV-verbinding tussen Kralingse Zoom en 

Zuidplein een verbinding met tramkwaliteit en metrokwaliteit moet worden 

uitgewerkt. Product 3-02 | Notitie Vervoersconcepten bevat de uitgangspunten voor 

deze vervoersconcepten. De OV-tracés en haltelocaties voor tram- en metrokwaliteit 

die in Zeef 1 zijn onderzocht door de Werkgroep OV en niet zijn afgevallen in de 

NKO vormen het startpunt voor de ontwerpfase in Zeef 2. Deze (deel)varianten voor 

metrokwaliteit en tramkwaliteit zijn beschreven in respectievelijk hoofdstuk 2.2.1 en 

2.2.2.  

 

Enkele aanvullende uitgangspunten zijn hierbij van belang. Deze zijn eerst 

geformuleerd. 

 

Type oeververbinding voor metro en tram 

Voor de HOV-verbinding met metrokwaliteit wordt uitgegaan van een tunnel als 

oeververbinding onder de Nieuwe Maas door, omdat bij een metroverbinding over 

een brug naar verwachting de dienstregeling te veel zou worden verstoord door 

brugopeningen. Deze tunnel kan zowel een volledig geboorde metrotunnel zijn 

(metro only) als een multimodale metrotunnel.  

 

De HOV-verbinding met tramkwaliteit kan zowel gebruik maken van een 

(multimodale) tunnel als (multimodale) brug. Zie Tabel 1 voor een overzicht hiervan. 

 

Om het aantal varianten voor het onderzoek overzichtelijk te houden, onderzoeken 

we tramkwaliteit in combinatie met een brug als oeververbinding. En we 

onderzoeken een multimodale tunnel, waarbij we uitgaan van  metrokwaliteit. 

Daarmee genereren we ook beslisinformatie voor een multimodale tunnel met 

tramkwaliteit. Daarom wordt ook geduid wat het verschil is in 

(reistijd)betrouwbaarheid tussen tramkwaliteit over een brug of door een tunnel.  

 

Tabel 1: Alternatieven oeververbinding en HOV-verbinding Kralingse Zoom - Zuidplein 

 

 

Aansluiting huidige metronet 

In Zeef 1 is door de Werkgroep OV een aansluiting via de Burgemeester Oudlaan 

onderzocht op het huidige metronet (aansluiting op de zuidelijke perrons van station 

Kralingse Zoom), als deel van het sneltramtracé in combinatie 4. Het concept 

‘sneltram op maaiveld’ is echter afgevallen bij vaststelling van de NKO.  

 

Ook de inpassing van een tramtracé via de Burgemeester Oudlaan en de ’s 

Gravenweg is afgevallen, vanwege de negatieve impact op ruimtelijke kwaliteit en 

inpassing en het ontbreken van positieve bereikbaarheidseffecten (NKO, p.100). 

 

Over de aansluiting op het bestaande metronet, die ook met metro(kwaliteit) mogelijk 

is, is in de NKO geen besluit genomen. 

 

Een aansluiting op het bestaande metronet via de Burgemeester Oudlaan is alleen 

mogelijk via een gegraven tunnel en is een zeer complexe ingreep. Een groot aantal 

huizen aan de zuidkant van de ’s-Gravenweg moet worden gesloopt. Daarnaast is 
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de bouwoverlast voor omliggende huizen groot door een lange bouwtijd. De 

negatieve impact op ruimtelijke kwaliteit en inpassing is bij een metro nog groter dan 

bij een tram, vanwege de grotere boogstralen die nodig zijn voor een metro.  

De argumentatie waarom het tramtracé via de Burgemeester Oudlaan is afgevallen 

bij de NKO, geldt dus nog sterker bij een metro via de Burgemeester Oudlaan. 

Tot slot vergt de aansluiting op de bestaande oostwestlijn een aanpassing bij station 

Kralingse Zoom, de tunnelbuizen ten westen van het station, en is een fly-over of 

dive-under nodig ten oosten van de A16 om de metro’s op het juiste baanvak te 

krijgen. Figuur 3 toont de ligging en impact van een metrotracé via de Burgemeester 

Oudlaan. Dit figuur is afkomstig uit een onderzoek van de gemeente Rotterdam naar 

de bovengrondse en ondergrondse inpassing van tracés van diverse OV-

modaliteiten tussen Brainpark en Kralingse Zoom (Mobiliteitstracés Brainpark, 

december 2020). De resultaten van dit onderzoek zijn ingebracht in de MIRT-

verkenning. Om bovenstaande redenen hoeft dit tracé via de Burgemeester Oudlaan 

niet verder te worden uitgewerkt in Zeef 2. 

 

 

Figuur 3: Metrotracé Burgemeester Oudlaan (Bron: Gemeente Rotterdam, 2020) 

Wat wel verder wordt uitgewerkt is de mogelijkheid om vanaf de Kralingse Zoom 

(weg) een verbinding te maken tussen de nieuwe HOV-verbinding en de bestaande 

metrolijn richting Capelsebrug. Een enkelsporige verbinding is nodig om met het 

materieel de RET-remise locatie ’s-Gravenweg te kunnen bereiken vanaf de nieuwe 

HOV-verbinding. Ook wordt bekeken of een vervoerkundige koppeling (aansluiting 

op het bestaande metronet d.m.v. een tweesporige verbinding) inpasbaar is, zodat 

er een keuze kan worden gemaakt of die aansluiting op dit moment of in de verdere 

toekomst wenselijk is.  
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OV-verbinding via brug zone West 

In Zeef 1 hebben Werkgroep Inpassing Oeververbinding en Werkgroep Nautiek 

onderzoek gedaan naar de inpassing van brug zone ‘West’. In de Werkgroep OV is 

in Zeef 1 in eerste instantie geen OV-tracé via brug West onderzocht als deel van 

de 10 onderzochte combinaties. Tijdens zeef 1 is daarom een separate 

verkeerskundige doorrekening met het V-MRDH uitgevoerd voor het OV-tracé zoals 

gedeeltelijk weergegeven in Figuur 4. Bijlage A bevat een memo met de toelichting 

op het doorgerekende tracé en de modelresultaten. Uit de doorrekening blijkt dat het 

plaatsen van een OV-halte rondom de Roseknoop veel vervoerpotentie heeft. Brug 

West is om die reden in de NKO aangeduid als kansrijk en dient in Zeef 2 verder te 

worden onderzocht. 

 

 

Figuur 4: Uitsnede van onderzocht OV-tracé via brug West en het Varkenoordseviaduct (Bron: 

Memo vervoerkundige analyse oostelijke en westelijke oeververbinding) 

In verband met de mogelijke consequenties van deze oeververbinding voor 

Feyenoord City heeft het Bestuurlijk Overleg verzocht om al op korte termijn de 

inpassingseffecten van de bruginpassing op Feyenoord City en Parkstad te duiden. 

Dit onderzoek is uitgevoerd door de Werkgroep oeververbinding & OV en de 

projectorganisatie Feyenoord City tussen september en november 2021. De 

resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in bijlage B. Hieruit blijkt onder andere 

dat de OV-halte rondom de Roseknoop lastig in te passen is. 

 

Uit een brede verkenning naar oplossingen zijn vervolgens twee technisch haalbare 

oplossingen naar voren gekomen en verder uitgewerkt. Beide verminderen de 

negatieve effecten op de inpassing zoals die in zeef 1 onderzoek naar voren zijn 

gekomen. Het betreft:  

1. Ophoging van de kruising van de Roseknoop; 

2. Een fly-over voor trams over de Roseknoop met aansluiting op de 

Colosseumweg, in combinatie met geen autoverkeer op de brug (zie Figuur 

5.  

 

 

Figuur 5: Indicatief verloop oplossing 2. De zwart-witte lijn en groen-witte lijn zijn mogelijkheden 

voor een tramtracé, de rode lijn is een mogelijkheid voor een fietsverbinding. Bron: Bijlage B 

 

In de MIRT-verkenning wordt in Zeef 2 voor beide inpassingsvarianten 

gelijkwaardige beslisinformatie geproduceerd. 
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Voor de eerste oplossing (ophoging Roseknoop) is al veel informatie beschikbaar, 

aangezien hier reeds een verkeerskundige doorrekening voor is uitgevoerd. Ook de 

technische, verkeerskundige en inpassingsconsequenties zijn voldoende in beeld 

gebracht. In het vervolg van zeef 2 wordt de tweede oplossing (fly-over voor trams 

over de Roseknoop) verder uitgewerkt. Dit is de variant die de meeste aanvullende 

beslisinformatie oplevert. Deze variant staat toegelicht in hoofdstuk 2.2.2. 

 

Overstapkwaliteit Zuidplein 

Het bieden van een goede overstapkwaliteit is van groot belang voor het presteren 

van het OV-netwerk en daarom een belangrijk aandachtspunt in de MIRT-

verkenning. In de NKO is extra nadruk gelegd op de overstapkwaliteit bij Zuidplein. 

De afstand en overstaptijd tussen de nieuwe haltes van de HOV-verbindingen 

(Kralingse Zoom – Zuidplein en CS-Zuidplein) en het bestaande bus- en 

metrostation zijn hierin het meest bepalend. Het creëren van een HOV-halte met 

korte overstap naar het bestaande bus- en metrostation is geen gemakkelijke 

opgave door bestaande en geplande bebouwing op en om Zuidplein. In het bepalen 

van te onderzoeken alternatieven is hier rekening mee gehouden en gezocht naar 

optimalisatiemogelijkheden. Tevens wordt in de ontwerpfase rekening gehouden 

met de meerjarige gebiedsontwikkeling ‘Hart van Zuid’, waarin de busterminal wordt 

vernieuwd, de stationshal van de metro verandert, en het gebied er omheen anders 

wordt ingericht. 

 

In Zeef 1 is in Werkgroep OV in combinatie 7 een tramverbinding met haltelocatie 

ten noorden van Ahoy, op de Zuiderparkweg, onderzocht. Deze haltelocatie heeft 

twee belangrijke nadelen. Allereerst zijn de overstaptijden naar het metrostation (+/- 

4,5 minuut) en naar het busstation van Zuidplein (+/- 5 minuut) lang, waardoor de 

vervoerpotentie van deze halte relatief laag is. Daarnaast is het plaatsen van een 

halte vlakbij de uitstroom van een evenementlocatie zoals Ahoy onwenselijk op het 

gebied van veiligheid; het verspreiden van de drukte bij piekmomenten heeft meer 

ruimte nodig. In hoofdstuk 2.2.2 is daarom een optimalisatiemogelijkheid voor deze 

haltelocatie opgenomen. 
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2.2.1.  Te onderzoeken alternatieven metro(kwaliteit) 

De te onderzoeken alternatieven voor metrokwaliteit zijn als volgt. 

 

Deel 1: Kralingse Zoom – De Esch (zie Figuur 6) 

Alle deeltracés in dit deel worden zowel op +1 niveau als ondergronds onderzocht. 

 

• Deeltracé 1A (geel) is afkomstig uit combinatie 3 uit Zeef 1. Dit tracé volgt de 

Kralingse Zoom (weg) en Nesserdijk en heeft drie voorgestelde haltes: 

Kralingse Zoom, EUR/Brainpark en De Esch. Het tracé maakt een 

doorkoppeling naar de Boszoom mogelijk via de Kralingse Zoom (weg). Vanaf 

tracé 1A wordt een verbindingsspoor onderzocht naar de bestaande metrolijn 

richting Capelsebrug en de RET remise ’s-Gravenweg (gele stippellijn); 

• Deeltracé 1B (donkerblauw) is onderzocht in combinatie 1 en 2 uit Zeef 1. Dit 

tracé volgt grotendeels het tracé van 1A, maar buigt af naar het oosten om onder 

de perrons van metrolijnen A/B/C te halteren met een compactere verknoping 

als gevolg. Het tracé maakt een doorkoppeling naar de Boszoom mogelijk via 

de Lichtenauerlaan; 

• Deeltracé 1C (lichtblauw) betreft een ondergronds tracé via de Max Euwelaan 

en biedt een alternatief voor het ondergrondse tracé onder de Kralingse Zoom 

(weg). Dit tracé is afkomstig uit het onderzoek van de gemeente Rotterdam naar 

de bovengrondse en ondergrondse inpassing van tracés van diverse OV-

modaliteiten tussen Brainpark en Kralingse Zoom. Vanaf dit deeltracé kan zowel 

een halte op de Kralingse Zoom (weg) worden bereikt als een halte zoals in 

optie 1B; dit vormt deeltracé 1D. Ook vanaf deeltracé 1C wordt een 

verbindingsspoor onderzocht naar de bestaande metrolijn richting Capelsebrug 

en de RET-remise (lichtblauwe stippellijn). Ten zuiden van de Abram van 

Rijckevorsselweg sluit deeltracé 1C weer aan bij deeltracé 1A op de Nesserdijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6: Mogelijkheden voor de HOV-verbinding Kralingse Zoom - Zuidplein, metrokwaliteit, 

deel 1 
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Deel 2: De Esch – Stadionpark (zie Figuur 7) 

 

• Deeltracé 2A (geel) gebruikt tunnel locatie Bocht A om de Nieuwe Maas te 

passeren. Dit tracé is een samenstelling van combinatie 1 en 4 uit Zeef 1, en 

kan zowel uitgevoerd worden als metro- en langzaam verkeerverbinding, en als 

metro-, langzaam verkeer- en  autoverbinding. In Zeef 2 wordt de meest 

geschikte bouwmethode per verbinding onderzocht. Aangekomen op de 

zuidoever volgt de metrotunnel de Burgerhoutstraat, Olympiaweg, Bree en 

Strevelsweg en halteert (voorstel) bij Stadionpark en de Strevelsweg. De 

tunnelbuis van het langzaam verkeer (en eventueel de auto) mondt uit op de 

Coen Moulijnweg. 

• Deeltracé 2B (oranje) is conform combinatie 2 uit Zeef 1. Dit tracé is geschikt 

voor een metrotunnel en eventueel een langzaam verkeertunnel onder de 

Nieuwe Maas door, maar is niet geschikt voor de auto omdat de tunnel niet kan 

uitmonden op het wegennet. Dit tracé is een afslag van tracé 2A en buigt op de 

zuidoever af naar de Slaghekstraat, Polderlaan en Lange Hilleweg. Hier worden 

twee haltes voorgesteld: Stadionpark Noord en Lange Hilleweg. 

• Deeltracé 2C (groen) is nog niet onderzocht in Zeef 1, maar betreft een 

metrotracé door tunnel locatie Bocht B. Deze tunnel is geschikt voor een  

metro-, langzaam verkeer- en autoverbinding. De metro halteert op de Coen 

Moulijnweg bij halte Stadionpark Zuid en vervolgt zijn route via de Bree en 

Strevelsweg naar de voorgestelde halte Strevelweg. De tunnelbuizen voor het 

langzaam verkeer en autoverkeer monden uit op de Coen Moulijnweg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7: Mogelijkheden voor de HOV-verbinding Kralingse Zoom - Zuidplein, metrokwaliteit, 

deel 2 
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Deel 3: Zuidplein (zie Figuur 8) 

Algemeen: Het hoogteverschil van de HOV-verbinding (-1 niveau) tot de bestaande 

metrosporen (+1 niveau) is niet te overbruggen voor de aanlanding bij Zuidplein. 

Geen van de varianten sluit dus op enige wijze aan op de bestaande metrosporen 

bij station Zuidplein. 

  

• Deeltracé 3A (oranje) is getekend conform combinatie 2 uit Zeef 1. Dit deeltracé 

maakt een S-bocht vanaf de Lange Hilleweg om (schuin) onder het huidige 

metrostation van Zuidplein te halteren; 

• Deeltracé 3B (groen) is een subvariant van deeltracé 3A en maakt een 

haltlocatie op de Pleinweg (zoals in deeltracé 3C) of Strevelsweg (zoals in 

deeltracé 3D) mogelijk. 

• Deeltracé 3C (geel) is afkomstig uit combinatie 1 uit Zeef 1. Dit tracé volgt de 

Strevelsweg naar de Pleinweg en heeft hier een ondergrondse eindhalte. Het 

tracé maakt een doorkoppeling mogelijk naar een eventuele westelijke 

oeververbinding via de Pleinweg/Doklaan; 

• Deeltracé 3D (blauw) biedt een alternatief tracé voor 3A via 3B en voor tracé 

3C, namelijk een eindhalte op de Strevelsweg ter hoogte van de 

Motorstraat/Meierijstraat. Reizigers kunnen vanaf deze halte gebruikmaken van 

een loopverbinding door de parkeergarage Zuidplein die in ontwikkeling is door 

project Hart van Zuid. Dit deeltracé biedt de mogelijkheid om via de 

Zuiderparkweg een doorkoppeling te maken naar het westen via de zuidkant 

van de wijk Carnisse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8: Mogelijkheden voor de HOV-verbinding Kralingse Zoom - Zuidplein, metrokwaliteit,  

deel 3 
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2.2.2.  Te onderzoeken alternatieven tram(kwaliteit) 

 

De te onderzoeken alternatieven voor tramkwaliteit zijn als volgt. 

 

Deel 1: Kralingse Zoom – De Esch (zie Figuur 9) 

 

• Deeltracé 1A (geel) is afkomstig uit combinatie 6 uit Zeef 1. Dit tracé volgt de 

Kralingse Zoom (weg) en Nesserdijk heeft drie voorgestelde haltes: Kralingse 

Zoom, EUR/Brainpark en De Esch. De ligging op de Kralingse Zoom (weg) 

maakt een eventuele doorkoppeling naar het noorden (Boszoom) mogelijk. 

• Deeltracé 1B (lichtblauw) is gebaseerd op combinatie 7 uit Zeef 1. Het enige 

verschil met deeltracé 1A is dat niet op de Kralingse Zoom (weg) wordt 

gehalteerd, maar bij een eindhalte op het huidige busstation. Ook vanaf deze 

haltelocatie is een eventuele doorkoppeling naar het noorden mogelijk, maar 

met een minder gestrekte route.  

 

 

 

Figuur 9: Mogelijkheden voor de HOV-verbinding Kralingse Zoom - Zuidplein, tramkwaliteit, 

deel 1 
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Deel 2: De Esch – Stadionpark (zie Figuur 10) 

 

• Deeltracé 2A (oranje) is afkomstig uit het onderzoek van de Werkgroep 

Oeververbinding & OV en projectorganisatie Feyenoord City (zie bijlage B) naar 

de inpassing van brug West. Dit deeltracé passeert de Nieuwe Maas met brug 

Zone West, waar geen autocapaciteit wordt geboden. Dit tracé heeft een 

voorgestelde halte tussen de spoorbundel en de Roseknoop. Een fly-over leidt 

de tram over de Roseknoop, waarna de neerwaartse helling wordt ingezet 

richting de Colosseumweg. Op de Colosseumweg halteert (voorstel) de tram bij 

Stadionpark ter hoogte van de Strip-Riederlaan traverse. Op de Bree vindt 

deeltracé 2A aansluiting op deeltracé 2B. Indien uit het onderzoek naar voren 

komt dat dit tracé niet maakbaar of inpasbaar is kan een alternatief tracé door 

Rotterdam Zuid worden bekeken, zoals via de Colosseumweg, Slaghekstraat, 

Polderlaan en Lange Hilleweg. 

• Deeltracé 2B (geel) is conform combinatie 6 uit Zeef 1 en loopt over brug Zone 

Bocht A. Na de aanlanding op de zuidoever op de Burgerhoutstraat volgt dit 

tracé de Olympiaweg, Bree en Strevelsweg, en halteert bij Stadionpark Noord, 

Stadionpark Zuid, Bree en Sandelingplein. 

• Deeltracé 2C (rood) is afkomstig uit combinatie 9 uit Zeef 1 en gebruikt brug 

Zone Bocht B. Deze brug landt ten noorden van de Stadionrotonde aan. Dit 

deeltracé sluit aan op deeltracé 2B bij halte Stadionpark Zuid. 

 

 

Figuur 10: Mogelijkheden voor de HOV-verbinding Kralingse Zoom - Zuidplein, tramkwaliteit, 

deel 2 
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Deel 3: Zuidplein (zie Figuur 11) 

 

• Deeltracé 3A (geel) is getekend conform combinaties 6 en 8 uit Zeef 1. Dit 

deeltracé maakt een S-bocht vanaf de Strevelsweg naar de Pleinweg. Op beide 

wegen wordt gehalteerd. Dit deeltracé maakt een eventuele toekomstige 

doorkoppeling mogelijk naar een eventuele westelijke oeververbinding of de 

Maastunnel. 

• Deeltracé 3B (oranje) volgt de Strevelsweg naar een eindhalte ter hoogte van 

de Motorstraat/Meierijstraat. Dit deeltracé is in Zeef 1 aanbevolen als 

optimalisatiemogelijkheid voor een haltelocatie op de Zuiderparkweg. Reizigers 

kunnen vanaf deze halte gebruikmaken van een loopverbinding door de 

parkeergarage Zuidplein die in ontwikkeling is door project Hart van Zuid. Dit 

deeltracé maakt een eventuele doorkoppeling mogelijk naar het westen via de 

Zuiderparkweg.  

• Deeltracé 3C (rood) betreft een optimalisatie van variant 3A, waarbij een 

eindhalte dichter bij het bestaande metro- en busstation ligt. Dit deeltracé wordt 

samen met de projectorganisatie van Hart van Zuid vormgegeven om te 

onderzoeken of er in de toekomst kansen zijn voor een optimale verknoping. De 

exacte ligging van het tracé en halte is nader te bepalen, en staat indicatief 

weergegeven in de figuur. De impact van dit tracé op de gebiedsontwikkeling 

Hart van Zuid is onderwerp van het onderzoek in Zeef 2. 

 

 

Figuur 11: Mogelijkheden voor de HOV-verbinding Kralingse Zoom - Zuidplein, tramkwaliteit, 

deel 3 
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2.2.3. Totaaloverzicht te onderzoeken alternatieven 

Figuur 12 en Figuur 13 bevatten het totaaloverzicht van te onderzoeken 

alternatieven voor metro(kwaliteit) en tram(kwaliteit). 

 

 

Figuur 12: Totaaloverzicht te onderzoeken alternatieven metro(kwaliteit) 

 

 

 

 

 

Figuur 13: Totaaloverzicht te onderzoeken alternatieven tram(kwaliteit) 
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2.3 HOV-busverbinding Centraal Station – Zuidplein 
De derde bouwsteen betreft de HOV-busverbinding tussen Centraal Station en 

Zuidplein, via de Maastunnel, met (zo veel mogelijk) vrijliggende businfrastructuur. 

Zie Product 3-02 | Notitie Vervoersconcepten voor de uitgangspunten die worden 

gehanteerd voor het HOV-busconcept. 

 

In Zeef 1, Werkgroep OV, hoefde voor deze verbinding geen majeure keuzes te 

worden gemaakt, zoals vervoertechniek. Om de verschillende invullingen van de 

HOV-verbinding tussen Kralingse Zoom en Zuidplein zo zuiver mogelijk te 

onderzoeken is voor Zeef 1 de keuze gemaakt om één tracé te onderzoeken voor 

de verbinding tussen CS en Zuidplein. Dit tracé is in alle logische combinaties gelijk 

gehouden, met als enige uitzondering een snelle noordelijke toegang tot Zuidplein 

die in combinatie 10 is onderzocht. 

 

Echter, is voor de verbinding tussen CS en Zuidplein nog verschil mogelijk in tracé- 

en halteligging, alsmede kwaliteit (zoals busstroken of vrijliggende 

businfrastructuur). In Zeef 1 zijn deze verschillen nog niet uitgebreid onderzocht. In 

de Zeef 2 wordt deze ov-verbinding daarom verder uitgewerkt. Dit wordt gedaan op 

basis van de resultaten van Zeef 1, maar ook de uitkomsten van de Korte Termijn 

Aanpak (KTA) studie HOV Maastunnel die parallel aan Zeef 1 is uitgevoerd. In deze 

studie is onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor de HOV-verbinding voor de 

korte termijn (tot 2025), waarin verschillende tracéliggingen en halteliggingen zijn 

beschouwd. De geselecteerde voorkeursvariant wordt als input gebruikt voor het 

onderzoek in Zeef 2. De tracéligging van deze routevariant wordt in het volgende 

hoofdstuk toegelicht (deeltracés 1A en 2B).  

2.3.1. Te onderzoeken alternatieven 

De te onderzoeken alternatieven voor de HOV-busverbinding zijn als volgt (zie 

Figuur 14). 

 

• Deeltracé 1A (blauw) is afkomstig uit varianten 1 en 2 (voorkeursvariant) van 

de KTA HOV Maastunnel studie en combinaties 1-10 uit Zeef 1. Dit tracé volgt 

vanaf Centraal Station de Conradstraat, Weena, Henegouwerlaan en ’s-

Gravendijkwal naar de Maastunnel. Vanaf halverwege de Henegouwerlaan 

volgt de HOV-bus de hoofdstructuur richting het zuiden. Haltes Rotterdam 

Centraal, Weena/Henegouwerlaan, ’s-Gravendijkwal/Middellandstraat, EMC / 

Dijkzigt en Parkhaven worden aangedaan. Bij halte EMC / Dijkzigt ligt de focus 

in Zeef 2 op een optimalisatie van de verknoping tussen de HOV-halte en 

metrostation Dijkzigt. Hierbij valt te denken aan aanvullende maatregelen die de 

loopafstand en belevingswaarde van de overstap kunnen verbeteren, zoals een 

ondergrondse loopverbinding met tapis roulant rechtstreeks naar het 

metrostation of een droogloopverbinding op maaiveld. 

• Deeltracé 1B (rood), conform variant 3 van de KTA-studie, bevat een andere 

haltelocatie dan 1A bij EMC / Dijkzigt, namelijk op de Rochussenstraat, aan het 

Burgemeester S’Jacobplein. In de KTA-studie is geconcludeerd dat deze halte 

op de korte termijn vervoerkundig niet haalbaar/realiseerbaar is in verband met 

de verkeersafwikkeling op de kruising ’s-Gravendijkwal/ Rochussenstraat. In 

Zeef 2 wordt onderzocht of hier op de lange termijn een oplossing voor mogelijk 

is. Te denken valt aan een lagere OV-prioriteit bij verkeerslichten, (deels) 

ongelijkvloerse kruising of het verminderen van intensiteiten op de kruising. 

• Deeltracé 2A (blauw) is afkomstig uit variant 1 van de KTA-studie en 

combinaties 1-10 uit Zeef 1. Dit tracé volgt vanaf de Maastunnel de Doklaan en 

Pleinweg. Haltes Doklaan, Wolphaertsbocht en Pleinweg worden aangedaan. 

Na het aandoen van halte Pleinweg zal de HOV-bus, mits deze niet wordt 

doorgekoppeld, moeten keren. Als alternatief voor een keerbeweging op de weg 

of op een bestaand kruispunt kan dit bij het busstation van Zuidplein (blauwe 

stippellijn).  

• Deeltracé 2B (oranje) is afkomstig uit varianten 2 (voorkeursvariant), 3 en 4 van 

de KTA-studie, en is nog niet onderzocht in Zeef 1 van de MIRT-verkenning. Dit 

tracé loopt vanaf de Maastunnel via de Doklaan naar de Dorpsweg, 

Wielewaalstraat en Carnissesingel naar het busstation van Zuidplein. Na het 

uitrijden van de Maastunnel worden haltes Katendrechtse Lagedijk, Dorpsweg, 

Tapuitstraat, Carnissesingel en Zuidplein aangedaan. Voor de uitwerking van 

de verkeerskundige/inpassingsmaatregelen op de Carnissesingel wordt zo veel 

mogelijk gebruik gemaakt van de onderzochte maatregelen in de KTA studie. 
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Figuur 14: Mogelijkheden voor de HOV-verbinding CS - Zuidplein 

2.4 Bediening station Stadionpark 
De vierde en laatste bouwsteen betreft de transformatie van het huidige 

evenementstation Rotterdam Stadion tot een regulier bediend treinstation Rotterdam 

Stadionpark. In Zeef 1 is door ProRail en de NS onderzoek gedaan naar mogelijke 

bedieningsregimes. In de NKO is vastgesteld dat in Zeef 2 wordt uitgegaan van de 

uitwerking van een Sprinterstation Stadionpark. Dit Sprinterstation wordt bediend 

door 6 Sprinters per uur per richting.  

 

Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht om door te ontwikkelen naar een 

CitySprinter bediening (al dan niet in combinatie met IC-bediening). Deze bediening 

betreft 12 CitySprinters per uur per richting. De haalbaarheid van de CitySprinter 

bediening is afhankelijk van de schaalsprong Oude Lijn, welke wordt onderzocht in 

een separate studie (MOVV). De focus bij het onderzoek naar deze doorontwikkeling 

ligt op welke extra investering gevraagd wordt in relatie tot de tijdshorizon van deze 

doorontwikkeling. 

 

Naast het onderzoek dat de Werkgroep Oeververbinding en OV uitvoert, maakt 

ProRail een Functioneel Integraal Systeemontwerp (FIS) en Ruimtelijk Functioneel 

Ontwerp (RFO). Dit betreft een onderzoek naar de ligging van het/de treinperron(s), 

treinsporen incl. railverkeerstechnische consequenties, aansluiting perron(s) op 

openbare ruimte (richting de Olympiaweg/Kuip én Hillesluis) en ketenvoorzieningen 

en de overstap treinstation Stadionpark. Tot slot kijkt ProRail naar de mogelijke 

doorontwikkeling naar een CitySprinter station. De Werkgroep Oeververbinding en 

OV onderzoekt samen met ProRail de inpassing van de overstapfaciliteit 

(knooppunt) tussen de OV-verbinding en de trein en (civiele) inpassing rondom de 

kruising van de HOV-verbinding Zuidplein – Kralingse Zoom en de spoorbundel. De 

overstapfaciliteiten tussen treinstation Stadionpark en de HOV-verbinding 

verschillen per deeltracé van de HOV-verbinding zoals beschreven in hoofdstukken 

2.2.1 en 2.2.2. 
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3 Bijlagen 

Bijlage A: Memo vervoerkundige analyse oostelijke en westelijke oeververbinding 

Bijlage B: Impact Brug West op Feyenoord City 
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