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1. Inleiding

Aanleiding

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 gerealiseerd. 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

per alle (deel)mobiliteitsvormen. 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

(NMCA) van 2017 aangetoond dat er meerdere

capaciteitsknelpunten in het Rotterdamse mobiliteitssysteem

worden verwacht voor het jaar 2030. Op de weg vormen de Van

Brienenoordcorridor (A16) en 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)

Doelstelling

Er is een pre-verkenning 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;

• 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 1.1: Scope MIRT-verkenning (Bron: Notitie Reikwijdte en

Detailniveau, december 2019)

In de MIRT-Verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam 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 ‘zeef1’);

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.
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1. Inleiding

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.

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.

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.

Product 4-04 Ontwerp- en inpassingsnotitie

Dit product legt het ontwerpproces en de gemaakte keuzes vast

door middel van een toelichting op de verkeerskundige,

technische en inpassingsontwerpen van de alternatieven uit de

notitie 3-04 (Beschrijving te onderzoeken alternatieven) en de

daaruit voortvloeiende alternatieven die beschreven staan in

notitie Zes Alternatieven.

De notitie fungeert als de ontwerpverantwoording van producten

4-01 t/m 4-03, met voor ieder product (ontwerp) een apart

hoofdstuk. In de ontwerpnotitie zijn alle gemaakte keuzes

transparant en expliciet vastgelegd; afwijkingen van normen en/of

richtlijnen zijn na akkoord van de Werkspoortrekker/Lead

Techniek/Lead Inpassing in de ontwerpnota opgenomen.

Eventuele wijzigingen van uitgangspunten/oplossingen n.a.v.

iteratieslagen zijn op navolgbare wijze vastgelegd, evenals

eventuele afwijkingen van richtlijnen of normen.

De ontwerpen zijn tot stand gekomen in samenwerking met de

Lead Techniek/Inpassing/Verkeer en bouwen voort op de

opgedane kennis tijdens enkele ontwerpateliers met de

Werkgroep Oeververbinding & OV en enkele specialisten.

Invloed participatie

Gedurende de MIRT-verkenning zijn diverse participatie-

momenten georganiseerd. Hier is ook input opgehaald voor de

ontwerpfase. Daarnaast zijn met assetgebonden stakeholders

gesprekken gevoerd over de ontwerpopgave. Beide processen

hebben geleid tot aandachtspunten die in de ontwerpen een plek

hebben gekregen. Op specifieke locaties zijn impressies gemaakt

van het effect van de inpassing van een oeververbinding.

Daarnaast is bijvoorbeeld aangegeven hoe bij waterkeringen

oplossingen zijn aangebracht in het kader van waterveiligheid en

is de impact op Evides (leidingen en zuiveringsproces)

meegewogen in de alternatieven.

Leeswijzer

Allereerst zijn in hoofdstukken 2, 3 en 4 de algemene

uitgangspunten beschreven van respectievelijk de technische,

inpassings- en verkeerskundige ontwerpen. In hoofdstuk 5 zijn de

specifieke afwegingen per alternatief beschreven.
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2. Technisch ontwerp

De alternatieven zijn uitgewerkt tot het detailniveau dat nodig is

om betrouwbare uitspraken te doen over de technische

haalbaarheid/maakbaarheid van de oplossingen in hun omgeving,

de kosten en de wijze waarop ze onderscheidend zijn ten opzichte

van elkaar. In de volgende fase, de planuitwerkingsfase, zijn nog

ontwerpkeuzen mogelijk binnen het voorkeursalternatief.

Het uitwerkingsniveau hangt samen met de complexiteit van de

technische opgave en de ter plaatse beschikbare ruimte. Om de

maakbaarheid en haalbaarheid te beoordelen is het alignement

vervaardigd in een 3D omgeving om de hoogteverschillen in kaart

te brengen en te overbruggen. Als basis voor de ondergronden is

de Algemene Hoogtekaart Nederland (AHN) gebruikt dat

gecombineerd is met de GBKN van de gemeente Rotterdam.

Het technisch ontwerp bestaat uit plankaarten 1:1000,

Schetsontwerpen 1:500 en dwarsprofielen 1:100. Voor het

technisch ontwerp zijn uitgangspunten gebruikt conform de

richtlijnen van CROW en RET. Deze uitgangspunten, inclusief

versienummers, zijn beschreven in bijlage 2.1. In deze notitie zijn

de gemaakte keuzes vastgelegd en de afwijkingen benoemd voor

zover passend bij het detailniveau van het ontwerp; bijvoorbeeld

bij kleine afwijkingen van boogstralen is dit niet expliciet benoemd,

omdat hier in de planuitwerkingsfase nadere detaillering

plaatsvindt, ook in relatie tot het mogelijk toepassen van

verkanting. Daarnaast bevat de notitie informatie over de

maakbaarheid, faseerbaarheid en veiligheid van de ontwerpen.

Hieronder zijn enkele algemene uitgangspunten beschreven over

het technisch ontwerp. Verder bevat bijlage 2.1 de gehanteerde

ondergronden en ontwerpuitgangspunten voor tram en metro.

Bruggen

De liggingen van de bruggen (inclusief pijlers) zijn aangeleverd

door de Werkgroep Nautiek van de MIRT-verkenning. Deze

ontwerpen gelden als uitgangspunt voor het technisch en

inpassingsontwerp. Als onderdeel van het technisch ontwerpen

zijn de haalbaarheid van de overspanningen en de locaties van

pijlers constructief getoetst.

Tunnels

Hoofdstuk 2.1 bevat achtergrondinformatie en gemaakte keuzes

omtrent tunneltechniek.

Bij de tunnelalternatieven voor de oeververbinding zijn de primaire

waterkeringen een punt van aandacht. Bij de ontwerpen is

uitgegaan van schuiven (coupurekering) in de metrobuizen en

kanteldijken bij tunnelmonden die buitendijks op maaiveld

aanlanden.

HOV-bus

Uitgangspunt KTA en verkeersexperiment Maastunnel

Voor het ontwerp van de HOV-bus wordt als uitgangspunt

gehanteerd dat de KTA wordt gerealiseerd en verkeersexperiment

Maastunnel definitief wordt. Verder geldt als uitgangspunt dat

maatregelen worden getroffen door de Gemeente Rotterdam op

het gebied van tunnelveiligheid in de Maastunnel.

Dit om een frequentie van 12 ritten per uur per richting mogelijk te

maken. Afwijking van deze uitgangspunten heeft een impact op de

kwaliteit van de HOV-busverbinding.

Kwaliteit HOV-busverbinding

Om de kwaliteit van de HOV-busverbinding te verhogen is de

mogelijkheid onderzocht vrijliggende businfrastructuur te

realiseren of verhoogde busstroken. Het aanbrengen van

vrijliggende businfrastructuur of verhoogde busstroken verkleint

de kans dat overig verkeer gebruik maakt van dezelfde

infrastructuur van de bus, wat de doorstroming en

betrouwbaarheid van de bus ten goede komt. Op de noordoever is

hier geen ruimte voor in verband met de tunnelbak op de ‘s-

Gravendijkwal. Op de zuidoever is dit qua profiel mogelijk op de

Dorpsweg en Pleinweg, maar is een vrije busbaan in de

middenberm of zijligging onwenselijk omdat dit ten koste gaat van

groen en oversteekbaarheid door met name langzaam verkeer.

Geadviseerd wordt om in een vervolgfase onderzoek te doen naar

andere vormen van kwaliteitsverhoging, zoals het aanbrengen van

een andere kleur asfalt.

Doorstroming HOV-bus in Maastunnel

In de KTA HOV Maastunnel studie is onderzoek gedaan naar de

doorstroming van de HOV-bus in de Maastunnel. Onderstaande

tekst is afkomstig uit het eindrapport (Movares, 2021).

Mogelijkheden vrije busstrook

Bij een HOV hoort nadrukkelijk optimale doorstroming, voor een

korte reistijd en een hoge mate van betrouwbaarheid. Vaak wordt

deze optimale doorstroming bereikt door bussen een vrije baan te

geven, waardoor zij helemaal niet gehinderd worden door ander

verkeer. De mogelijkheden hiertoe zijn verkend voor de

Maastunnel.

Het eerste argument daartegen is het smalle profiel van de

Maastunnel. De rijbanen hebben een breedte van ca. 6,0 meter,

ingedeeld in twee rijstroken van ieder ca. 3,0 meter. Gevoelsmatig

zijn de rijstroken nog wat smaller, doordat aan beide zijden van de

rijbaan een betonnen muur oprijst. Ter illustratie: de normbreedte

van een weg waar 50 km/h gereden wordt is 7,25 meter.

Doordat de Maastunnel smaller is, is het niet wenselijk voor twee

grote voertuigen (zoals bus en vrachtwagen) om naast elkaar te

rijden. Bovendien is het zo dat als er toch twee grote voertuigen

naast elkaar rijden of stilstaan, dit een belemmering oplevert ten

tijden van een ontruiming. Er is onvoldoende ruimte rondom de

voertuigen voor voetgangers om te passeren. Het tweede

argument is dat ingeval van een ongeval het verkeer op de ene

rijstrook stil komt te staan, terwijl busvoertuigen op de vrije

busstrook door kunnen blijven rijden tot het ongeval. Dat is

ongewenst met het oog op veilige ontruiming. Dat maakt dat het

niet mogelijk is om een van de twee rijstroken als busstrook te

bestempelen. In dat geval zou het namelijk regulier gebruik

worden dat vrachtwagens en bussen elkaar komen te passeren.
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2. Technisch ontwerp

Om toch optimale doorstroming te realiseren voor de bussen, is

het mogelijk het bestaande Adaptief FileManagementsysteem

(AFM) als uitgangspunt te nemen. Dit systeem zorgt ervoor dat

indien de rijsnelheid in de tunnel te laag wordt, de hoeveelheid

autoverkeer dat de tunnel in kan rijden wordt beperkt. Dit wordt

gereguleerd middels de verkeerslichten. Op die manier ontstaat er

in de tunnel nooit een file, de file wordt vóór de tunnel opgebouwd.

Daardoor is de doorstroming ín de tunnel in principe goeddeels

gegarandeerd (de rijsnelheid kan wel lager zijn van 50 km/h, maar

het verkeer zal nooit stil komen te staan), al is het systeem niet

redundant uitgevoerd (redundant uitvoeren houdt in dubbel

uitvoeren opdat het systeem blijft functioneren wanneer een

onderdeel uitvalt). Wel bestaat nog het risico dat bussen vlak voor

de tunnel in de file komen te staan, door de verkeerslichten die

het samenvoegen regelen. Een busbaan tot de stopstreep van de

laatste kruising voor de tunnel is nodig om daar de doorstroming

in orde te houden. De benodigde doorstromingsmaatregelen op

het overige traject van de HOV zijn elders in de rapportage

beschreven.

Busbaan vóór de tunnel

De Maastunnel wordt aan beide zijden niet ‘gevoed’ vanuit één,

maar vanuit twee wegen. Aan de noordoever is dat een weg

afkomstig van de kruising ’s-Gravendijkwal / Rochussenstraat en

een weg afkomstig van het Drooglever Fortuynplein. Net ten

noorden van de Euromast voegen deze 2 wegen met ieder twee

rijstroken samen tot 1x2 rijstroken. Verkeerslichten laten

alternerend verkeer van beide wegen door. Aan de zuidoever

komt bij de Doklaan verkeer vanaf de Pleinweg samen met

verkeer vanaf de kruising Dorpsweg / Brielselaan. Ook hier

voegen beide wegen met twee rijstroken tot 1x2 rijstroken.

Eerder is reeds benoemd dat een busbaan tot de

verkeersdoserende kruising nodig is, om de bussen aldaar

optimale doorstroming te bieden. Echter is dit nog niet voldoende

om de doorstroming over het gehele traject te garanderen.

Enerzijds kunnen bussen bij het samenvoegpunt nog gehinderd

worden door verkeer vanaf de andere toeleidende weg.

Anderzijds is als tunnelveiligheidsmaatregel een opstelvak voor

bussen vlak voor de tunnel wenselijk, bijvoorbeeld ter hoogte van

de verkeerslichten die het samenvoegen regelen. Daarom is het

wenselijk om ook tussen de laatste kruising voor de tunnel en het

samenvoegpunt een vrije busstrook aan te leggen. Indien dit de

meest rechter rijstrook is (in geval van een busroute vanaf de

kruising ’s-Gravendijkwal / Rochussenstraat respectievelijk de

Pleinweg) kan deze gecombineerd worden met een halte.

Toegankelijkheid OV-haltes op +1 / -1

Voor alle nieuwe haltes op +1 of -1 geldt als vertrekpunt dat haltes

toegankelijk zijn; dus liften en trappen. Dit is ook verwerkt in de

kostenraming.

Toegankelijkheid kruisingen

Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat op kruisingen alle

richtingen toegankelijk blijven met de bestaande opstelcapaciteit

(aangegeven met pijlen). Ook indien richtingen vervallen, is dit

met tekst aangeduid in de ontwerpen.

Bij de kruispunten die niet zijn ontworpen, geldt dat de

groenstructuur hier wordt onderbroken, vanwege de

aanwezige/terug te brengen opstelvakken. In de vervolgfase kan

hierin een andere afweging worden gemaakt. In het kader van

verkeersveiligheid is wel het advies om verkeersstromen die

parallel aan de trambaan rijden en deze kruisen (afslaand

verkeer), altijd te voorzien van opstelvakken.

Hekken en hagen rondom trambaan

Om de snelheid van de tram op maaiveld te borgen wordt de

trambaan voorzien van hekken/hagen. Dit met uitzondering van

kruispunten en langzaam verkeersdoorsteken.
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2.1 Uitgangspunten (metro)tunnel

Koppeling met remise en opstelterrein

Een metroverbinding tussen Kralingse Zoom en Zuidplein moet of

een (nieuw) eigen remise/opstelterrein voor metrostellen hebben

of heeft een koppeling met het bestaande metronet nodig om de

bestaande remises/opstelterreinen te bereiken. In verband met

uitwisselbaarheid van materieel en lagere investeringskosten

heeft de tweede optie de voorkeur. Als uitgangspunt is gehanteerd

dat een koppeling moet plaatsvinden met de remise aan de ’s-

Gravenweg. Een aansluiting naar de remise Waalhaven ten

zuiden van Zuidplein is niet onderzocht. De opstel- en behandel

capaciteit is niet onderzocht. Een koppeling kan op twee manieren

plaatsvinden:

• Een exploitatieve koppeling tussen de nieuwe metrolijn

Kralingse Zoom – Zuidplein en metrolijnen A/B/C tussen haltes

Kralingse Zoom en Capelsebrug.

• Een enkelsporig verbindingsspoor enkel voor de koppeling met

de remise aan de ’s-Gravenweg. Dit verbindingsspoor is niet

exploitatief te gebruiken, maar heeft als voordeel dat het

gemakkelijker is in te passen door een smaller ruimtebeslag

(één spoor in plaats van twee) en dat krappere boogstralen

mogelijk zijn (180 meter in plaats van 300 meter).

De fysieke koppeling vindt ten oosten van de rijksweg A16 plaats.

Eindhaltes/eindstations

Bij de kophaltes/-stations dient een ruimtereservering te worden

gemaakt voor een wisselcomplex en uitloopspoor met een totale

lengte van ruim 220 meter. Het wisselcomplex kan – afhankelijk

van frequentie en veiligheidsregime - voor of na een eindhalte

worden geplaatst; dit dient nader te worden bepaald. Het

uitloopspoor moet na de eindhalte worden geplaatst.

Bovenkant spoor (b.s.) van de metrostations, wisselcomplexen en

uitloopsporen worden op ca. NAP-12m aangelegd in bouwputten.

Geboorde tunnel

Een geboorde tunnel (voorbeeld: Groene Harttunnel (HSL-Zuid),

Statenwegtracé, Victory Boogie Woogietunnel) heeft een tracé op

bovenkant spoor (b.s.) van ca. NAP-25m en de stations op b.s.

ca. NAP-18m. Laatstgenoemde is dezelfde diepteligging als het

metrostation Blijdorp. Bij deze diepteligging ligt de aangrenzende

boortunnel deels in het Pleistocene zand (zie onderstaand) en is

dan nog afdoende ondersteund door dit zand.

Figuur. Schematische weergave opbouw ondergrond Rotterdam

(Bron: Gemeente Rotterdam)

Er is uitgegaan van twee enkelsporige boortunnels (6,5m

uitwendige doorsnede, 5,8m inwendige doorsnede) als

basisprincipe (zie onderstaande figuur).

Figuur. Dwarsprofiel geboorde tunnel

(Bron: Gemeente Rotterdam)

De tussenafstand tussen deze boortunnels varieert tussen 0,5D

en 1D, oftewel een halve tunneldoorsnede (3,25 m) of een hele

doorsnede 6,5m. Dit geeft een breedte van 16-19 meter waarmee

de tunnel in haar omgeving moet worden ingepast. Tussen de

buizen dienen vluchtvoorzieningen (dwarsverbindingen) te worden

gerealiseerd.

Figuur: Twee enkelsporige boortunnels van ieder 6,5 meter

diameter

Een alternatief voor twee enkele buizen is het toepassen van een

tunnelboormachine met een grotere diameter. Deze heeft als

nadeel dat er meer dekking nodig is en dus een diepere ligging

moet worden aangehouden. Daarbij is er over een groot deel van

het tracé sprake van ‘overruimte’ (loze ruimte in de buis die niet

wordt benut)
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2.1 Uitgangspunten tunnels

Gebouwde tunnel

Het betreft hier in-situ bouw binnen een bouwkuip. Diepwanden

tot in de waterremmende laag van Kedichem (orde NAP -40m)

zorgen voor een tijdelijke polder, waarin de grond droog wordt

ontgraven en het tracé kan worden gerealiseerd. In bouwkuipen

liggen de stations minder diep dan bij een geboorde tunnel.

Figuur. Station Blijdorp met diepwanden tot in laag Kedichem

(bron: gemeente Rotterdam)

Metrostation

Bij metrostations moet rekening worden gehouden met

brandveilige voorzieningen. Dit betekent dat in de metrostations

een extra brandkerende wand moet worden gerealiseerd. In de

doorsnede hiernaast is indicatief aangegeven waar deze wanden

moeten worden geplaatst.

Afzinktunnel

Voor de passage onder de Nieuwe Maas, geldt – indien niet wordt

geboord - de bouwmethode van het afzinken van

tunnelelementen. De elementen worden in een bouwdok (vb.

Barendrecht) gebouwd, via het water getransporteerd en

vervolgens afgezonden in de Nieuwe Maas, in een gebaggerde

sleuf.

Figuur. Doorsnede metrostation met

indicatieve locatie brandwerende wanden

(rood gestippeld)
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3. Inpassingsontwerp

Het inpassingsontwerp wordt gestuurd door de Visie

Stedenbouwkundige Inpassing en daarin beschreven ambities.

Het inpassingsontwerp onderzoekt de haalbaarheid van

kwalitatieve ruimtelijke inpassing van de voorgestelde

infrastructurele ingrepen. Het is derhalve geen ‘ontwerp’ (daarvoor

is de omvang van de 6 alternatieven te groot en de tijd te kort),

maar een interpretatie van de Rotterdamse Stijl (RS), ambities uit

de visie en de aangeleverde vastgestelde plannen (als (rode)

lijnen zichtbaar in de plattegronden) binnen de beschikbare ruimte

(zie figuur onder voor ruimtelijk beslag relevante Rotterdamse stijl

profielen). De Rotterdamse Stijl is stadsbreed beleid van de

gemeente dat de continuïteit en identiteit van de openbare ruimte

waarborgt.

Voor elke alternatief is gekeken naar welk Rotterdamse Stijl profiel

van toepassing is, hoe breed het (optimaal) is en welke ruimtelijke

elementen er deel van uitmaken (bv fietspad, berm enz.).

Vervolgens zijn per alternatief de smalste stukken in beeld

gebracht en zijn deze in profiel uitgewerkt. Het uitgangspunt is dat

als deze knelpunten kwalitatief in te passen zijn, zijn de overige

stukken dat ook. Voor elk profiel is de huidige situatie en de

nieuwe situatie in beeld gebracht. Binnen het inpassingsontwerp

is ten opzichte van het technisch ontwerp een (beperkte) extra

optimalisatieslag uitgevoerd op sommige plekken: dit is te zien in

profielen waar er zowel een ‘nieuw’ als ‘nieuw technisch ontwerp’

voor is gemaakt. Het geoptimaliseerd (‘nieuw’) profiel past binnen

dezelfde breedte als het technisch profiel, maar heeft een andere

(vanuit ruimtelijke inpassing, geoptimaliseerde) indeling. Het

technisch ontwerp is niet aangepast naar aanleiding van het

inpassingsontwerp: hier was in het proces geen ruimte voor. Dit

betekent voor het overgrote deel dat er bv geen ruimte voor

bomen is gereserveerd (behalve bij de metrovarianten waarvoor

het technisch ontwerp geen uitspraak doet over de inrichting

bovengronds). Was deze iteratieslag (technisch én

verkeerskundig) wel mogelijk geweest, dan zou er (zoals

aangetoond door de geoptimaliseerde inpassingsprofielen) wel

ruimte voor bomen op delen van de tracéalternatieven zijn. Soms

met verregaande effecten voor het verkeerskundige functionaliteit.

Deze iteratieslag is ook onze aanbeveling voor het vervolgproces.

Voor een zevental plekken is tevens in 3d de ruimtelijke impact

van de infrastructurele ingrepen inzichtelijk gemaakt. Hiervoor zijn

zowel de tekeningen beschikbaar (per alternatief) als een

slideshow (per locatie).

In aanvulling op de RS zijn de uitgangspunten van de MRDH voor

de Metropolitane fietsroutes gehanteerd. Dit heeft betrekking op

de routes én de inrichting ervan.

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/rotterdamse-stijl/
https://mrdh.nl/fietsroutes
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4. Verkeerskundig ontwerp

Het verkeerskundig ontwerp bevat per alternatief de volgende

onderdelen:

 Functionele omschrijving;

 Omschrijving nieuwe oeververbinding;

 Theoretische rijtijdberekeningen HOV-verbindingen;

 Looptijden bij OV-knooppunten;

 Aanpassingen aan het onderliggende OV-netwerk;

 Aanpassingen autonetwerk en kruisingen.

Verder is voor alle alternatieven de aanpassing aan de

Sprinterdienst Stadionpark beschreven.

Hieronder volgt per onderdeel een korte beschrijving en hoe deze

onderdelen zijn opgesteld.

Functionele omschrijving

De functionele omschrijving bevat drie aspecten:

• Type, ligging en modaliteiten op nieuwe oeververbinding;

• Lijnvoering HOV-verbindingen en type bediening treinstation

Stadionpark;

• Wijze van kruisen HOV-verbindingen met bestaande

infrastructuur.

Deze aspecten zijn niet het resultaat van de ontwerpfase, maar

passen bij de keuzes die gemaakt zijn in het samenstellen van de

alternatieven.

Omschrijving nieuwe oeververbinding

Elk alternatief bevat een nieuwe oeververbinding tussen Kralingen

en Feijenoord. Op deze pagina staat een korte omschrijving van

welke modaliteiten gebruik maken van deze oeververbinding,

waar de oeververbinding aansluit op bestaande infrastructuur en

hoe lang de oeververbinding is.

De ligging van de oeververbinding, aansluiting op bestaande

infrastructuur en lengte van de oeververbinding zijn afkomstig uit

het Technisch Ontwerp.

Theoretische rijtijdberekeningen

Voor elk alternatief is voor beide HOV-verbindingen een

theoretische rijtijdberekening uitgevoerd. Om een zo hoog

mogelijke rijsnelheid en betrouwbaarheid van rijtijden te

garanderen wordt uitgegaan van absolute prioriteit voor OV bij

gelijkvloerse kruisingen.

Voor de HOV-verbinding tussen Kralingse Zoom en Zuidplein is

dit uitgevoerd door de RET met een rekenmodel dat geijkt is op

bestaande RET-lijnen. Het model houdt rekening met acceleratie,

max snelheden (ook bij bepaalde bogen), deceleratie, halteertijd

en verliestijd bij gelijkvloerse kruisingen. Zie bijlage 4.1 voor de

gehanteerde uitgangspunten en het resultaat van de

berekeningen. NB. In de praktijk zal de rijtijd afwijken van de

berekende rijtijden. Deze afwijking zal waarschijnlijk groter zijn bij

maaiveldinpassing met gelijkvloerse kruisingen dan bij inpassing

op +1 of -1 met ongelijkvloerse kruisingen.

Voor de rijtijdberekening van de HOV-bus was geen model van de

RET beschikbaar. Hiervoor is een rijtijdberekening uitgevoerd op

basis van:

• Huidige rijtijd van lijnen 44, 66 en 70 (Bron: NDOV data);

• Aannames over rijtijden bij ‘nieuwe’ tracédelen (rijtijd = afstand

/ snelheid);

• Aannames over halteertijden bij nieuwe haltes (namelijk 1 min

per nieuwe halte).

Zie bijlage 4.2 voor de gehanteerde uitgangspunten en het

resultaat van de berekeningen.

Looptijden OV-knooppunten

Voor OV-knooppunten Kralingse Zoom, Roseknoop (alleen voor

alternatief 1), Stadionpark, Zuidplein en EMC/Dijkzigt zijn de

looptijden tussen alle OV-modaliteiten beschreven. Rotterdam

Centraal is niet uitgewerkt, aangezien hier met de HOV-bus wordt

aangesloten op het bestaande busstation met bijbehorende

looptijden naar trein, tram en metro.

Per overstap is allereerst de looproute bepaald. Om de beoogde

HOV-kwaliteit van de OV-verbindingen zo goed mogelijk te

faciliteren, zijn de volgende algemene ontwerpprincipes

gehanteerd:

• Loopverbindingen dienen zo direct mogelijk te zijn, zowel qua

horizontale als verticale te overbruggen afstand;

• Indien dit leidt tot een gelijkvloerse kruising met een drukke

(meerbaanse) weg wordt een ongelijkvloerse kruising gemaakt

door middel van een (overdekte) loopbrug of tunnel.

(Dergelijke oplossingen worden tevens meegenomen in de

kostenraming);

• Om lange horizontale loopafstanden sneller te overbruggen

kan, waar mogelijk, een tapis roulant (rolpad) worden

toegepast. (Dergelijke oplossingen worden tevens

meegenomen in de kostenraming).

Verder wordt aanbevolen in een vervolgfase van het onderzoek

ook de volgende ontwerpprincipes toe te passen:

• De looproutes voor de reiziger zo veel als mogelijk

beschermen tegen weersinvloeden.

• Looproutes moeten voor de reiziger logisch/vanzelfsprekend

zijn.

• OV-knooppunten dienen (rest)capaciteit te hebben om de

verwachte groei in het gebruik van het OV te kunnen

faciliteren.

• Waar van toepassing dienen OV-knooppunten metro- en/of

treinvervangend vervoer te kunnen faciliteren naast het

reguliere OV per (HOV-)bus of tram.
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De halteliggingen van de HOV-verbindingen zijn voor de

berekening overgenomen uit de technische ontwerpen. De ligging

van het busstation bij Stadionpark is gebaseerd op het FIS/RFO

van ProRail. De horizontale afstanden tussen de HOV-haltes en

omliggende stations zoals NS-stations, metrostations of

busstations zijn gemeten met Google Earth. De verticale

afstanden zijn bepaald aan de hand van het verticale alignement

van de ov-verbindingen (afkomstig uit de tracéschetsen), de

hoogteligging van de omliggende stations, en te overbruggen

hoogteverschillen met loopbruggen of roltrappen.

De looptijden zijn berekend op basis van de horizontale en

verticale loopafstanden i.r.t. bijbehorende gemiddelde

loopsnelheden. De aanname is gedaan dat roltrappen

beschikbaar zijn om verticale afstanden te overbruggen.

• Horizontale snelheid: 1,25 m/s (4,5 km/u)

• Horizontale snelheid lopen + tapis roulant : 1,9 m/s (6,8 km/u)

• Verticale snelheid: 0,325 m/s (1,17 km/u)

De resulterende looptijd is naar boven afgerond, op halve

minuten.

Kanttekening: De looptijd die aan de hand van deze snelheden is

berekend, komt niet overeen met de looptijd die daadwerkelijk

door reizigers wordt gelopen. Zo maakt het voor de looptijd van de

reiziger namelijk uit waar je een voertuig verlaat of instapt en hoe

ver je over een perron moet lopen en ook hoe druk het is en

hoeveel reizigers worden opgehouden door andere reizigers.

Daarnaast voegt het in- en uitcheckproces ook looptijd toe. Het

wordt geadviseerd de grootte van deze onzekerheid nader te

duiden in een volgende onderzoeksfase.

Aanpassingen OV-netwerk

Om de HOV-verbindingen op een juiste manier in te bedden in het

huidige Rotterdamse ov-systeem zijn aanpassingen nodig aan het

bestaande netwerk. Voor beide HOV-verbindingen wordt een

verschillend doel nagestreefd:

• Voor de HOV-verbinding Zuidplein - Kralingse Zoom dienen

aanpassingen het doelbereik te vergroten van deze

bouwsteen. Zo kan bijvoorbeeld de knoopfunctie van station

Stadionpark worden versterkt als hier tram- en buslijnen langs

worden geleid om te halteren.

• Voor de HOV-verbinding tussen Zuidplein en CS dienen de

aanpassingen de achteruitgang in bereikbaarheid op te

vangen die wordt veroorzaakt door het strekken van lijn 44.

Er zijn talloze mogelijkheden voor het aanpassen van het OV-

netwerk. In dit verkeerskundig ontwerp is per alternatief één

mogelijkheid beschreven. Hierbij is het nadrukkelijk niet het

streven op dit moment per alternatief hét toekomstig netwerk vast

te stellen. De aanpassingen zijn volgens experts kansrijk en leiden

tot het gewenste doel, maar (model)onderzoek is mede nodig om

dit vast te stellen, dan wel te verwerpen.

Tevens kunnen aan de hand van de resultaten van de

onderzoeken aanvullende netwerkaanpassingen worden

opgesteld. De gemodelleerde aanpassingen kunnen worden

gezien als minimum. Zowel de vervoerwaarde als ruimtebeslag

zijn dus naar waarschijnlijkheid onderschat.

Voor de aanpassing aan het OV-netwerk zijn de volgende

uitgangspunten gehanteerd:

• De aanpassingen zijn minimaal en er hoeven geen tot

minimale aanvullende inframaatregelen voor te worden

getroffen;

• De status van Kralingse Zoom en Zuidplein als knooppunten

blijft intact. Station Stadionpark krijgt een beperkte

knoopfunctie;

• De frequentie van aangepaste lijnen blijft conform huidig;

Aanpassingen autonetwerk en kruisingen

De HOV-busverbinding en tramverbinding behoeven op sommige

tracédelen een aanpassing van het autonetwerk, in de vorm van

het (gedeeltelijk) afwaarderen van het aantal rijstroken. Voor de

HOV-bus is dit nodig om de doorstroming van HOV-bus, en dus

de betrouwbaarheid en korte rijtijd, te garanderen. Voor de tram is

dit nodig om de traminfrastructuur in te passen. In het

verkeerskundig ontwerp is aangegeven waar aanpassingen nodig

zijn.

De HOV-verbindingen passeren enkele belangrijke kruisingen:

• ‘s-Gravendijkwal / Rochussenstraat

• Pleinweg / Strevelsweg

• Sandelingplein

• Breeplein

• Stadionrotonde

• Burgerhoutstraat / Stadionweg

• Kralingse Zoom / Abram van Rijckevorselweg

Deze kruisingen zijn nader beschouwd mits deze worden

beïnvloed door de projectmaatregelen, namelijk als er een tram of

busverbinding in de regeling bij komt, of er een hogere

kruisingsintensiteit wordt verwacht door autocapaciteit op de

oeververbinding.

Per alternatief is voor de beïnvloedde kruisingen een toets

uitgevoerd op afwikkeling met behulp van COCON v10.0. Met

COCON is het mogelijk om kruispuntregelingen en effecten van

kruispuntaanpassingen door te rekenen. De kruisingsintensiteiten

zijn afkomstig uit het V-MRDH, vanuit vergelijkbare alternatieven

vanuit Zeef 1. De berekeningen zijn uitgevoerd voor de

maatgevende spitsperiode.

4. Verkeerskundig ontwerp
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De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd voor de COCON

berekeningen:

• Voetgangers en fietsers krijgen een voorstart van 2 sec op

waar deelconflicten optreden;

• Voetgangers en fietsers kunnen in één keer oversteken. Er

hoeft dus niet in de middenberm gewacht te worden tot groen

in een nieuwe cyclus;

• De cyclustijd dient niet hoger te zijn dan 120 sec. Indien dit niet

mogelijk is, is de kruising oververzadigd;

• Indien een groep een verzadigingsgraad heeft van 90%, dan is

deze groep oververzadigd.

Kanttekeningen:

• Als een kruising een tram of (HOV-)bus in de regeling heeft,

wordt in elke cyclus groentijd hiervoor gereserveerd in de

COCON berekening. In werkelijkheid zal niet elke cyclus een

tram of (HOV-)bus passeren. Dit kan de afwikkeling positief

beïnvloeden.

• In COCON worden starre (statische) regelingen gecreëerd,

waarbij geen rekening wordt gehouden met absolute prioriteit

van HOV-bus of tram. In de praktijk beïnvloedt absolute

prioriteit de afwikkeling negatief, wanneer groentijden moeten

worden onderbroken. Ook is in de praktijk absolute prioriteit

niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld wanneer de bus of tram

aankomt in de garantiegroentijd van een richting (voetganger,

fiets of auto). (NB. Om de kans op absolute prioriteit van HOV-

bus of tram zo groot mogelijk te maken dient een inmeldpunt

op een optimale locatie te worden geplaatst.)

In enkele gevallen blijken kruisingen oververzadigd. In Product 4-

01 Verkeerskundig Ontwerp zijn consequenties/aanbevelingen

opgenomen bij oververzadiging.

Dienstregeling Stadionpark

Station Stadionpark wordt in alle alternatieven bediend door de

Sprinter tussen Den Haag Centraal en Dordrecht. Dit voegt 2

minuten toe aan de dienstregeling, waarvan 42 sec voor halteren,

72 sec voor afremmen/optrekken en 6 sec speling (Bron: ProRail).

Dit wordt voor het gebruik in het V-MRDH afgerond naar 1 minuut

halteertijd (‘dwell time’) en 1 minuut extra rijtijd.

De rijtijden tussen stations Zuid, Stadionpark en Lombardijen (en

v.v.) worden als volgt bepaald:

1. De huidige rijtijd tussen Zuid en Lombardijen (3 minuten)

wordt gesplitst in 1,5 minuut tussen Zuid en Stadionpark,

en 1,5 minuut tussen Stadionpark en Lombardijen.

2. De extra rijtijd van 1 minuut wordt gesplitst in 0,5 minuut

tussen Zuid en Stadionpark, en 0,5 minuut tussen

Stadionpark en Lombardijen.

3. Wat resulteert is een rijtijd tussen Zuid en Stadionpark van

2 minuten en tussen Stadionpark en Lombardijen van 2

minuten.

4. Verkeerskundig ontwerp
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5. Alternatieven
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5.1 Alternatief 1: Tram Brug West

Kenmerken van alternatief 1

1. Brug West – toegankelijk voor langzaam verkeer en tramverbinding (i.v.m. 
grote impact autoverkeer op Roseknoop). Uitvoering brug: laag met brede klep

2. Tram KZ op maaiveldniveau - inpassing van de tram op maaiveld. Aanlanding 
bij Kralingse Zoom via een tramlus over/langs het bestaande parkeerterrein met 
een halte nabij de metro-ingang.

3. Roseknoop – aanlanding brug doorgezet over het spoor (dwangpunt hoogte). 
Verhoogde ligging zet door tot over de Roseknoop en daalt via het 
Colosseumplot richting Colosseumweg

4. Stadionpark - verknoping aan westzijde

5. Zuidplein - via maaiveld over de Breeweg – Strevelsweg met aanlanding op de 
Pleinweg (met keerlus)

6. HOV Maastunnel - busverbinding met inprikker voor de bus naar metrohalte 
EMC/Dijkzigt. Tracé op Zuid via op Zuid via Carnissesingel
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Alternatief 1, HOV Centraal Station - Zuidplein
Rotterdam Centraal – EMC / Dijkzigt

Verkeer

• De layout van kruising ‘s-Gravendijkwal /

Rochussenstraat is gebaseerd op het SO van gemeente

Rotterdam voor de KTA HOV-Maastunnel. Verschil is

een andere indeling van opstelstroken aan de noordtak:

de HOV-bus gebruikt de tweede opstelstrook van

rechts. Consequentie hiervan is dat de HOV-bus moet

weven met autoverkeer om juist voor te sorteren.

• De COCON-berekening van de kruising ‘s-

Gravendijkwal / Rochussenstraat is opgenomen in

bijlage 5.1.1. Uit deze berekening is gebleken dat het

creëren van één of twee busstroken aan de oosttak een

te grote impact heeft op de afwikkeling van de kruising.

Daarom is gekozen om de HOV-bus mee te laten rijden

met overig verkeer. Hiervoor is verliestijd opgenomen in

de rijtijdberekening.

Techniek

• Op het Weena is in beide richtingen één rijstrook

opgeheven t.b.v. een busstrook.

• De kruising Henegouwerlaan / Weena is gebaseerd op

variant 3 uit het SO van gemeente Rotterdam voor de

KTA HOV-Maastunnel.

• Ter hoogte van de Akeleistraat is een doorsteek

gerealiseerd voor de HOV-bus van de parallelstructuur

van de Henegouwerlaan naar de hoofdstructuur (en

v.v.). De buitenste rijstroken van de hoofdstructuur

worden busstroken.

• De kruising ‘s-Gravendijkwal / 1e Middellandstraat is

gebaseerd op variant 5 uit het SO van gemeente

Rotterdam voor de KTA HOV-Maastunnel.

• De halte EMC / Dijkzigt wordt in beide richtingen

gebruikt. Daarom is een verlengde halte van 36 meter

opgenomen in het ontwerp.

Inpassing

• Doordat de busstrook in de plaats komt van een

rijstrook valt de inpassing binnen het huidig profiel.

• Echter, om een echte kwaliteitsslag te behalen en om

Rotterdamse Stijl te kunnen toepassen, zou meer

ruimte door gemotoriseerd verkeer ingeleverd moeten

worden door middel van verkeerskundige afwaardering.
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Alternatief 1, HOV Centraal Station - Zuidplein
EMC / Dijkzigt - Dorpsweg

Verkeer

• De HOV-bus krijgt in de Maastunnel geen eigen

busstrook. Dit belemmert de doorstroming van de

HOV-bus niet, aangezien deze met prioriteit aan

beide zijden van de tunnel de tunnel kan betreden.

Techniek

• Tussen halte EMC / Dijkzigt en halte Parkhaven is,

waar mogelijk, een rijstrook opgeheven t.b.v. een

busstrook om de doorstroming van de bus te

waarborgen.

• De locatie van halte Parkhaven is afkomstig uit de

KTA HOV Maastunnel studie. Aan weerszijden

van halte Parkhaven is een hellingbaan

aangebracht voor mindervaliden om het

hoogteverschil te overbruggen dat het talud vormt.

Aansluiting op fiets- en voetpad vindt plaats op

bestaande ligging fietspad. Aan de westzijde valt

te overwegen een voetpad toe te voegen.

• Op de Dorpsweg gebruikt de HOV-bus in

noordelijke richting waar mogelijk de reeds

bestaande busstrook. Waar geen busstrook is

aangelegd wordt een rijstrook opgeheven t.b.v.

een busstrook.

Inpassing

• De halte bij Parkhaven kan goed aangesloten

worden op de nieuwe fiets en voetpad (masterplan

Parkhaven).

• De halte aan Dorpsweg ligt minder gunstig t.o.v.

de nieuwe ontwikkeling van de Cultuurcampus.

• Een halte op de Doklaan nabij de Cultuurcampus

is niet onderzocht. Aanbeveling voor het vervolg

wanneer plannen campus definitief zijn

vastgesteld.
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Alternatief 1, HOV Centraal Station - Zuidplein
Dorpsweg - Zuidplein

Verkeer

• De halte Tapuitstraat is geplaatst in lijn met de

HOV KTA Maastunnel. In een volgende fase dient

onderzocht te worden wat de relatie is met lijn 70.

• In de planuitwerkingsfase kunnen maatregelen

worden onderzocht t.b.v. de verbetering van

betrouwbaarheid en gemiddelde snelheid van de

HOV-bus. Voorbeelden van maatregelen zijn

vermindering van mening met overig verkeer en

vergroten van halteafstanden.

Techniek

• Op de Carnissesingel (2x1) is geen ruimte om een

busstrook in te passen. De HOV-bus rijdt hier mee

met overig verkeer.

• De HOV-bus maakt ter plaatse van Zuidplein

gebruik van de reguliere route voor bussen van-

en naar het busstation.

Inpassing

• De Carnissesingel kent momenteel weinig

adressen en veel kopse kanten. Er zijn een school

en kleinschalige commerciële functies in de plinten

van de gebouwen. De oversteekbaarheid

(voldoende veilige oversteken) is daarom

belangrijk.

• Om de geringe breedte en oversteekbaarheid van

de Carnissesingel te ontzien, geniet het de

voorkeur om het verkeer (HOV en overig) hier te

vertragen. Dit staat op gespannen voet met het

doel van HOV dat is gericht op goede,

betrouwbare doorstroming.
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Alternatief 1, HOV Kralingse Zoom - Zuidplein
Zuidplein - Strevelsweg

Verkeer

• Zoals beschreven in het verkeerskundig ontwerp is de

kruising Pleinweg – Strevelsweg aangepast door de

inpassing van de trambaan. De COCON-berekening

van de kruising is opgenomen in bijlage 5.1.2.

• Het tramtracé ligt in middenligging in de Pleinweg. Dit

vanwege de inpassing binnen het profiel en

bereikbaarheid van functionaliteiten. In een vervolgfase

kan worden overwogen de tram in zijligging te

positioneren t.b.v. de overstap richting Zuidplein.

Figuur: Uitwerking enkel tramlus via Goereesestraat. Tussen Zuidenwijdsestraat en

Zuidplein ri. Plein is een tweede tramspoor niet inpasbaar.

Inpassing

• Op de Pleinweg is de tram goed in te passen binnen de

plannen van Hart van Zuid. Aan de noordkant is een

fietsstraat als ventweg voorgesteld. Dit kan ook aan de

zuidkant helpen om de ruimte voor asfalt te beperken

én de ruimte voor groen te maximaliseren.

• Inpassing van de tram op maaiveld op de Strevelsweg

vraagt om het opheffen van het parkeren over de hele

lengte of het afwaarderen van de Strevelsweg tot

bijvoorbeeld een fietsstraat. Voorwaarde is wel dat het

verkeersaanbod (gemotoriseerd) dan moet afnemen.

• Om de bebouwing/ vastgoed aan één zijde van

Strevelsweg niet onevenredig te benadelen (geluid,

trilling, inkijk), is gekozen voor een tram in

symmetrische ligging.

Techniek

• Aanvankelijk bevatte alternatief 1 een ‘lus’ door de

Goereesestraat. Deze lus is niet inpasbaar gebleken

gegeven de benodigde minimale boogstralen van de

trambaan (inclusief vereist passeerspoor) en

benodigde opstelruimte bij de halte Zuidplein

(inclusief tweede halteperron). In onderstaand figuur

is de enkele trambaan ingepast, die passend is. Een

tweede tramspoor is gegeven de gaande

ontwikkeling Zuidplein niet mogelijk; deze doorsnijdt

het nieuw te realiseren gebouw. Ook de benodigde

lengte voor wissels en rechtstanden is beschikbaar.

• Vanwege bovenstaande is gekozen voor een

halteligging op de Pleinweg met een keerlus aan de

Mijnsherenlaan. Verdere detaillering van de tramlus

moet in de volgende ontwerpfase plaatsvinden.

• Door het benodigde ruimtebeslag van trambaan en

tramperron bij halte Pleinweg en Sandelingplein

komen de langsparkeerplaatsen te vervallen. Dit

betreft in beide gevallen circa 50 parkeerplaatsen.

De fietspadstructuur blijft gehandhaafd.
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Alternatief 1, HOV Kralingse Zoom - Zuidplein
Strevelsweg - Bree

Figuur: dwarsdoorsnede trambaan met hekwerk en

obstakelafstanden

Techniek

• Het Sandelingplein (Strevelsweg – Groene Hilledijk) is een

ongelijkvloers kruispunt met een tramaansluiting van lijn

25. De doorrijhoogte in de bestaande situatie (ca. 4,0 m)

is onvoldoende om de nieuwe tramverbinding gebruik te

laten maken van de ‘dive unders’ (minimaal vereist: 5,0

meter; opgave RET). Het kunstwerk moet integraal

worden aangepast voor de inpassing van de nieuwe

trambaan. Daarom is de keuze gemaakt de

ongelijkvloerse oplossing op te heffen en al het verkeer op

maaiveld af te wikkelen.

• Een optimalisatiemogelijkheid is dan om de tramhalte

Sandelingplein dichter bij het Sandelingplein te plaatsen,

of mogelijk Breeplein en Sandelingplen samen te voegen.

• De trambaan buigt vóór passage van het Stadionviaduct

af naar het noorden. Om niet in een hellingbaan te kruisen

met auto- en fietsverkeer is gekozen om op het Breeplein

de tram naar een noordelijke zijligging te brengen.

• Voor de inpassing van het tramtracé op het viaduct op de

Breeweg is ca. 9,00 meter nodig (dwarsdoorsnede

rechtsonder). De keuze is gemaakt om één rijstrook in

elke richting te laten vervallen. Dit ‘bespaart’ 6 meter,

maar is nog niet voldoende. De ruimte moet worden

gevonden in de aanleg van een nieuw (verbreed) gedeelte

van de aanlanding/hellingbaan en het vervangen van

kunstwerk. Voor de ‘verplaatsing’ van de aanlanding

vervallen de haaks parkeerplekken (circa 30 stuks) aan de

zuidzijde van de Breeweg. Dit betekent vervanging van de

aanbrug van het Stadionviaduct is nodig vanaf het

Breeplein tot aan de West-Varkenoordseweg. Het

Stadionviaduct zelf hoeft niet te worden vervangen, enkel

te worden heringericht (benodigde aanpassing wegprofiel

is nader uit te werken).

Inpassing

• Door het kruispunt Sandelingplein geheel op maaiveld te

leggen (d.m.v. opheffen kunstwerk onderdoorgang)

verbetert de oversteekbaarheid van de Strevelsweg en

komt er ruimte vrij voor groen en voetgangers. NB De

tunnelmond vormt momenteel een fysieke barrière voor

oversteking. Het is onze aanname dat de totale

hoeveelheid verkeer dat afgewikkeld moet worden

afneemt in lijn met de RMA.

• Stadionviaduct moet verbreed worden om de toevoeging

van de tram te kunnen accommoderen. Dit gaat in het

profiel ten koste van haaksparkeren aan de noordzijde.

Verkeer

• De COCON-berekeningen van de aangepaste kruisingen

Sandelingplein en Breeplein zijn opgenomen in bijlagen

5.1.3 en 5.1.4, respectievelijk.

• Nb. voor de HOV-tram geniet het gebruik van de dive-

unders de voorkeur. Dit vanwege de conflictvrije

afwikkeling. Nader onderzoek moet uitwijzen of en onder

welke voorwaarde het gebruik alsnog mogelijk is en welke

integrale aanpassingen eventueel noodzakelijk zijn. Vanuit

inpassing, techniek en verwachte haalbaarheid is nu

gekozen voor een tram en kruising op maaiveld
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Alternatief 1, HOV Kralingse Zoom - Zuidplein
Bree - Colosseumweg

Verkeer

• Voor het bepalen van de looptijd tussen de tram, trein en

bus bij halte Stadionpark is uitgegaan van de volgende

hoogtes:

• Tramhalte en busstation: -0,5m NAP

• Perrons treinhalte: 0,5m NAP

• Feyenoord City Traverse: +9,50m NAP

• Strip: 13,90m NAP

Techniek

• Voor de Colosseumweg zijn twee opties beschouwd voor het

plaatsen van de trambaan.

• Allereerst een variant waarbij het tramviaduct op +1 blijft. Het

voordeel hiervan is dat er niet gewisseld wordt van +1 (Bree),

maaiveld (Colosseumweg) en weer naar +1 (Roseknoop).

Daarnaast scheelt dit twee gelijkvloerse kruisingen (rotonde

richting 2e Rosestraat en kruising met Riederlaan) Het nadeel

hiervan is echter een gelijkvloerse kruising met de Feyenoord

City Traverse: dit leidt tot meer risico op verkeersonveilige

situaties binnen het voetgangersgebied en heeft impact op de

doorstroming van de HOV-tram.

• De tweede optie is het aanleggen van de trambaan op de

Colosseumweg op maaiveld, waarbij de haltes aansluiten op

de traverse (ongelijkvloers kruisen voor voetgangers en

passanten).

Mede vanwege kosten, verkeersveiligheid en doorstroming is

voor de tweede variant gekozen in de uitwerking. Een nadere

detaillering van kruispunten is nodig, om de oversteken voor

auto, fiets en voetgangers veilig vorm te geven. Dit moet onder

andere worden bezien in relatie tot de lengte van de traverse

(mogelijk verlengen richting westzijde)

Nb. Een tweelaagse oplossing, zoals in alternatief 2, is niet

mogelijk, omdat de traverse aan de zijde van de Colosseumweg

lager is (+9,5m NAP).

• De trambaan is ingepast aan de westzijde van de

Colosseumweg, door de groenstructuur. Een inpassing tussen

Colosseumweg en spoor leidt tot aanpassing van de

weginfrastructuur (schuift op richting woningen i.v.m. beperkt

beschikbare breedte tussen weg en spoor en grondposities).

• Voor het overbruggen van het hoogteverschil tussen de Bree en

Colosseumweg wordt een civiele constructie (kunstwerk)

toegepast tussen Breeweg en de watergang. Ten noorden van

de watergang, in het groen, volgt een aardenbaan met taluds.

Inpassing

• Bij de uitvoering van tram op +1 blijft het park grotendeels

behouden en is de barrièrewerking van de trambaan

minimaal. Tegelijkertijd is het tramviaduct erg dominant, ook

wanneer er geen tram rijdt.

• Bij tram op maaiveld is de trambaan in het groen gelegd

(weliswaar voorzien van hekken/hagen). Desalniettemin

ontneemt het wel een stuk van het park aan de wijk, dat

moet worden heringericht. Tevens moet de tram omhoog bij

het Stadionviaduct (met talud tot aan het water, daarna ‘op

poten’).

Note. Inpassing van tram op +1 tussen spoor en weg is niet in

het ontwerpproces naar voren gekomen, maar biedt mogelijk

kansen in een vervolgfase. Deze denkrichting voorkomt

aantasting van het park en de tram kan als geluidsbarrière

werken tussen spoor en woningen. Dit leidt wel tot hogere

kosten. Daarnaast wordt de traverse op hoogte doorsneden de

trambaan zal hier nog verder voor moeten stijgen om hierop

aansluiting te krijgen. Tevens betekent dit dat de

voetgangersstromen gelijkvloers worden gekruist

(verkeersveiligheid als aandachtspunt).

Figuur:

Colosseumweg-

Slaghekstraat met 

aanlanding tram vlak 

voor kruising vraagt 

nader uitwerking in 

vervolgfase
Figuur: Colosseumweg-

Slaghekstraat met aanlanding tram vlak voor kruising (zie volgende 

pagina) vraagt nader uitwerking in vervolgfase 
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Alternatief 1, HOV Kralingse Zoom - Zuidplein
Colosseumweg - Oeververbinding

Verkeer

• De tram kruist de Slaghekstraat gelijkvloers. Een

aandachtspunt is de helling direct na/voor het kruispunt met

risico op ‘doorschieten’ van de trambaan richting het

kruispunt. Dit vraagt een ontwerpoptimalisatie in de

vervolgfase (zie voorbeelden bij kopje ‘techniek’)

Techniek

• De tramverbinding kruist de Roseknoop op +1 niveau. Ter

hoogte van de Slaghekstraat is in de toekomstige situatie een

rotonde voorzien. Om het hoogteverschil tussen de rotonde en

de Roseknoop te overbruggen is in afwijking van de richtlijnen

een hellingspercentage toegepast van 4%. De RET richtlijnen

schrijven 3,3% voor. Dit aangepaste hellingspercentage is

volgens de RET acceptabel onder de voorwaarde dat er vlak

voor/na een 4% helling geen kruising met overig verkeer is

gelegen. Daarmee voldoet dit ontwerp (zie figuur rechtsonder

op voorgaande pagina) op dit vlak niet en zijn aanvullende

maatregelen nodig. Bijvoorbeeld het verplaatsen van de

aansluiting (naar de Riederlaan) of het kunstwerk door trekken

over de Slaghekstraat).

• Het profiel op de brug is afhankelijk van de aansluiting op de

zuidoever op het bestaande netwerk. De tram buigt af naar het

zuiden (Colosseumweg), dus om niet te kruisen met fiets- en

voetpad dat aansluit op de Roseknoop is gekozen om de tram

in oostelijke zijligging te plaatsen.

• Het ontwerp van de boog van de trambaan vanaf de nieuwe

oeververbinding naar de Colosseumweg is nader te detailleren.

Van belang zijn hierin de overspanningen, steunpuntlocaties in

relatie tot het onderliggende infrastructuur. Naar verwachting

heeft de constructie impact op het (beoogde) verkeerskundige

ontwerp op deze locatie en zijn aanpassingen nodig voor een

veilig ontwerp (zie ‘rode wolk’ in de figuur rechtsboven).

• Om de impact op de Colosseumplot (ontwikkellocatie) te

beperken is een krappe boogstraal van de tram toegepast (25

meter). Dit verkort de levensduur van de boog en leidt tot meer

geluidsproductie en hogere wielslijtage van de voertuigen.

• Voor de lus van fiets- en voetpad vanaf de brug naar de

Roseknoop wordt uitgegaan dat deze naast elkaar liggen (geen

aparte op- en afritten). De boogstralen en hellingen zijn

conform CROW richtlijnen.

• Het ontwerp van de brug bevindt zich direct op of naast een

hoofdtransportleiding van Evides. Pijlers met fundatie komen

daardoor in conflict met de leiding. Verplaatsen van de leiding

is de enige manier dit conflict op te lossen. De verplaatsing van

deze leiding is in de kostenraming opgenomen.

• Aandachtspunt: de plek van de spoorkruising is ook een van de

weinige voorkeurslocaties voor het te verplaatsen onderstation

en relaishuis i.h.k.v. Feyenoord City (doortrekken

Colosseumweg).

Inpassing

• Er is gekozen voor een inpassing van de trambaan op

hoogte zo dicht mogelijk langs het Varkenoordse-viaduct,

zodat een eventuele ontwikkeling op het Colosseumplot niet

ligt ingeklemd tussen twee infrabundels

(Varkenoordseviaduct en verhoogde trambaan).

• Optimaal wordt bij dit alternatief de ontwikkeling van het

Colosseumplot integraal met de trambaan opgepakt om de

impact van de trambaan maximaal op te vangen/ in te

bouwen (geluid, trillingen, visuele impact). Het is uitdagend

en kostbaar maar zeker niet onmogelijk. Voorbeeld: tram

door gebouw bij Den Haag CS (zie afbeelding).

• Het Colosseumplot kan in dit alternatief niet in zijn geheel

ontwikkeld worden conform huidige plannen. Precieze

positionering en vormgeving aanlanding tram, fiets en

voetganger moet nader onderzocht worden om impact op

de ontwikkelbare ruimte te bepalen.

• Op de Rosestraat kan de brug niet ingepast worden in het

door gemeente in het Inrichtingsplan voorgenomen nieuw

profiel (de as van de tram ligt anders), het IP moet dus

worden aangepast. Hiervoor is in het inpassingsontwerp

een voorstel gedaan (profiel).

• De tramhalte op de Rosestraat (met stijgpunten vanaf de

brugaanlanding) kan goed ingepast worden in het profiel

van Rosestraat: het is breed genoeg, met voldoende

afstand tot de geplande bebouwing.
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Alternatief 1, HOV Kralingse Zoom - Zuidplein
Oeververbinding - Nesserdijk

Verkeer

• Door het opheffen van de keerlus voor trams bij De Esch hebben

trams 21 en 24 geen eindhalte en keerpunt meer. Een mogelijke

oplossing hiervoor is het laten eindigen van deze tramlijnen bij de

keerlus bij halte Burgemeester Oudlaan. Echter verslechtert dit de

bereikbaarheid van De Esch tot het centrum van Rotterdam sterk.

Daarom is gekozen tramlijnen 21 en 24 aan te sluiten op het nieuwe

tramspoor over de oeververbinding heen. Trams 21 en 24 hebben

Stadionpark als eindhalte en keren hierna. Hoe wordt gekeerd is

nader te onderzoeken in een volgende fase. Voor alternatief 1 wordt

aanbevolen een keermogelijkheid te onderzoeken in het groen ten

westen van de Colosseumweg (bijvoorbeeld keerlus, keerdriehoek,

of keerspoor als gebruik wordt gemaakt van tweerichtingmaterieel).

• Het vervallen van de keerlus leidt mogelijk tot een lagere

betrouwbaarheid van de lijnvoering in relatie tot brugopeningen.

Vervoerkundig is het vervallen niet wenselijk, tenzij er een goed

alternatief wordt geboden

Techniek

• Conform het uitgangspunt van het Nautisch onderzoek

is in alternatief 1 rekening gehouden met een brug van

15,56 meter hoogte. Voor de dikte van de brugdek is 2

meter aangehouden in het ontwerp. In de volgende fase

dient dit nader onderzocht/geoptimaliseerd te worden

op basis van type brug en materialisatie. Het brugtype

is van invloed op de overspanning en daarbij

behorende dekdikte.

• De doorvaarbreedte van de brug is 265 meter.

• Om de impact op de ruimtelijke kwaliteit van de

brugaanlanding op te noordoever te verkleinen wordt

vóór (ten zuiden van) het kruispunt Drinkwaterweg /

Nesserdijk aangeland. Dit is technisch haalbaar.

• Ter plaatse van de Kruising Nesserdijk/ Drinkwaterweg

bevindt zich een drinkwater transportleiding van Evides.

Ter hoogte van deze kruising wordt het maaiveld met

circa 1 meter verhoogd. Om de leiding te beschermen

tegen schade en beschikbaar te zijn voor onderhoud

dient een overkluizing gerealiseerd te worden.

• De brugpijlers en de leidingen van Evides onder de

Nieuwe Maas conflicteren. Het verleggen van de

leidingen is noodzakelijk.

• Ter plaatse van de Hogefilterweg is het profiel breder

dan bestaand, wat resulteert in een kortere afstand tot

de woningcomplexen. Om de hoogte te overwinnen zijn

natuurlijke taluds van 1:2 toegepast. Plaatselijk zijn

damwanden toegepast daar waar een talud inpassen

niet mogelijk is.

• Voor de lijnvoeringen 21&24 is een keerlus en

opstelspoor aanwezig nabij tramhalte Nesserdijk.

Vanuit inpassing is er de sterke wens om de lijn van de

Rotterdamse Stijl door te zetten vanaf Kralingse Zoom

naar de Nesserdijk. De huidige dijk is hiervoor te smal.

De inpassing is alleen mogelijk wanneer de keerlus

vervalt. De overweging om de keerlus te laten vervallen

is gelegen in het feit dat de lijnen 21 en 24 kunnen

worden aangesloten op de nieuwe oeververbinding

(niet uitgewerkt in het ontwerp). Indien vervoerkundig

een keerlus noodzakelijk blijft, dan dient een smaller

profiel op de Nesserdijk te worden gekozen.

Inpassing

• De brugaanlanding in dit alternatief is de enige die geen

grootschalige afgraving van het ecologisch gebied De Esch

betekent.

• De oplossing op zuid (fiets en voetganger aan de westkant van

Colosseumplot naar maaiveld) dicteert de indeling van de brug. De

afstand van de Tympanonflat tot de brug is hierdoor 17m. Nb. bij

andere oplossing op zuid, zou fiets en voetganger aan de oostkant

van de tram gelegd kunnen worden en zou deze afstand vergroot

kunnen worden. Dit is een optimalisatie voor de volgende fase.

• Op de Nesserdijk is een symmetrisch profiel conform Rotterdamse

Stijl uitgewerkt. I.v.m. de asymmetrische brugindeling is een

asymmetrische inrichting op de Nesserdijk eventueel ook mogelijk

(dit scheelt breedte in het profiel, maar zou een vertrek van de

Rotterdamse Stijl/ continuïteit Kralingse Zoom als nieuwe stadsas

betekenen).

Figuur: mogelijke vormgeving kruispunt

brugaanlanding-Drinkwaterweg
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Alternatief 1, HOV Kralingse Zoom - Zuidplein
Nesserdijk - Abram van Rijckevorselweg

Verkeer

• Zoals beschreven in het verkeerskundig ontwerp wordt

de kruising Kralingse Zoom – Abram van

Rijckevorselweg aangepast door de inpassing van de

trambaan. De COCON-berekening van de kruising is

opgenomen in bijlage 5.1.5.

Techniek

• De Nesserdijk ligt hoger dan de bebouwing en omdat

het profiel van de Nesserdijk wordt verbreed, dienen ter

hoogte van de bebouwing damwanden (keerwanden) te

worden toegepast. Ter hoogte van dwarsprofiel

‘Nesserdijk’ is de hoogte van deze damwand 2 meter.

• Door de verbreding van het profiel op de Nesserdijk

verschuift de aansluiting naar het Toepad naar het

oosten. De exacte inpassing moet nader worden

gedetailleerd in een vervolguitwerking. Een

aandachtspunt bij een verschuiving van de kruising, is

de mogelijke impact op het sportpark en/of de hier

beoogde ontwikkeling.

• Door de beoogde verbreding van het profiel op de

Kralingse Zoom dient het kunstwerk over de Abram van

Rijckevorselweg te worden aangepast. Het viaduct dient

te worden verbreed. Hiervoor is uitgegaan van een

nieuw kunstwerk dat ± 20 meter breder is dan het

huidige kunstwerk. Dit ten behoeve van een bredere

middenberm met inpassing tramtracé. In een

vervolgfase dient dit constructief en qua inrichting nader

te worden uitgewerkt. Deze uitwerking heeft mogelijk

impact op de ontwikkelplot van het Novotel, wanneer

wegassen gaan verschuiven.

Inpassing

• Er is gekozen voor het doortrekken van het

(symmetrisch) profiel conform Rotterdamse stijl (laan) in

verlengde van Kralingse Zoom om het karakter van de

Kralingse Zoom, Nesserdijk en de nieuwe brug als

nieuwe stadsas te benadrukken.

• Breedte fietspad is t.o.v. Rotterdam Stijl verbreed i.v.m.

ambitie metropolitane fietsroute (4.5m)

• De aansluiting van/op Toepad is een 3 dimensionaal

vraagstuk dat nadere studie vergt: de ruimte tussen de

gebouwen is beperkt en er moet rekening worden

gehouden met aanwezige hoogteverschillen.

• Ter hoogte van profiel Nesserdijk is het hoogteverschil

tussen de dijk en omliggende gebieden aan de

westzijde 1m en oostzijde 2m. Er zijn 2 opties om

hiermee om te gaan: keerwanden plaatsen ter plaatse

van de gebouwen óf kijken of er aanpassingen aan de

gebouwen getroffen kunnen worden (ten westen is

begane grond bijvoorbeeld bergingsruimte, ten oosten

zou het uitkopen van de appartementen op de begane

grond en het situeren van bv bergingen een uitkomst

kunnen bieden). Dit is aanbeveling voor de volgende

fase.

Nadere detaillering AvR en kruispunten 
nodig voor effectbepaling asligging en 
impact ontwikkelplot Novotel
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Alternatief 1, HOV Kralingse Zoom - Zuidplein
Abram van Rijckevorselweg – Kralingse Zoom

Figuur: profiel bij Brainpark/EUR huidig en met inpassing

tram op maaiveld. Onder, rechts de te realiseren keerwand

Verkeer

• In een volgende fase dient de impact van de trambaan

op de Kralingse Zoom op omliggende kruisingen te

worden geduid.

• De impact van een alternatieve locatie van de

hellingbaan voor het busplatform, alsmede de impact op

exploitatie van busvervoer moet nader worden

onderzocht.

• Dit geldt ook voor de fietsroute Bahialaan - Kralingse

Zoom

Techniek

• Om het hoogteverschil tussen de ontsluitingsweg rond

de EUR en de Kralingse Zoom te overbruggen, moet

een keerwand worden gerealiseerd tussen deze twee

profielen. Zie DWP Kralingse Zoom Brainpark Nieuw

• Het gehele tracé ligt in een midden ligging om

ruimtelijke gevolgen in omgeving te minimaliseren.

• Op het parkeerterrein Kralingse Zoom is een keerlus

ingepast met perrons. De keerlus is ingepast onder de

hellingbaan naar het busplatform. Omdat de

doorrijhoogte hier beperkt is dient de hellingbaan te

worden verplaatst en dientengevolge ook het busdek te

worden heringericht. Indicatief is een nieuwe locatie

voor de hellingbaan voor de bus aangegeven

(noordoostzijde). Het ‘verdiepen’ van de trambaan is

niet mogelijk, omdat de benodigde helling, om aan te

sluiten op de Kralingse Zoom, dan te groot wordt.

• De Bahialaan wordt doorsneden door de tramlus en

dient te worden verplaatst/omgelegd.

Inpassing

• Symmetrisch profiel conform Rotterdamse Stijl (laan).

• Tussen de kruising Kralingse Zoom/’s-Gravenweg en de

afslag vanaf de Kralingse Zoom naar het parkeerterrein

is het profiel smaller. Dit komt omdat hier nog maar een

enkel tramspoor aanwezig is op de Kralingse Zoom

vanwege de lus over het parkeerterrein.

• Breedte fietspad is t.o.v. RS verbreed i.v.m. ambitie

metropolitane fietsroute (4.5m)

• Op de Kralingse Zoom (weg) wordt ter plaatse van

kruispunten de bomenrij onderbroken. Hier zijn

opstelvakken nodig in verband met verkeersveiligheid

en oversteekbaarheid van de trambaan.

Conflict tussen trambaan en bustoerit (te 
weinig hoogte). Aanpassing/verplaatsing 
bustoerit nodig, inclusief aanpassing aan 
busplatform en fietsroute Bahialaan.
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5.2 Alternatief 2: Tram Brug Bocht A

Kenmerken van alternatief 2

1. Brug bocht A - toegankelijk voor langzaam verkeer en tramverbinding. Uitvoering 
brug: lage brug met een brede klep

2. Tram over Kralingse Zoom op ‘pootjes’ (+1 niveau) - ongelijkvloerse kruising van 
bestaande kruispunten 

3. Station Stadionpark - verknoping aan oostzijde ter hoogte van de traverse

4. Zuidplein - aanlanding op de Strevelsweg onder de grond (-1 niveau) voor een 
optimale afwikkeling. Tussen eindhalte en Zuidplein is het realiseren van een 
kwalitatief goede loopverbinding voorwaardelijk

5. HOV Maastunnel – busverbinding met geoptimaliseerde loopverbinding tussen 
bushalte ‘s-Gravendijkwal en metrohalte EMC/Dijkzigt. Tracé op Zuid via 
Pleinwegtracé met halte op de Strevelsweg
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Alternatief 2, HOV Centraal Station - Zuidplein
Rotterdam Centraal – EMC / Dijkzigt

Figuur: Voetgangerstunnel WilhelminapleinVerkeer

• Geen aandachtspunten

Techniek

• Dit tracédeel is grotendeels gelijk aan dat van alternatief 1. Zie

alternatief 1 voor de ontwerptoelichting hiervan.

• Anders dan alternatief 1 is de situatie rondom de kruising ‘s-

Gravendijkwal / Rochussenstraat. De HOV-bus slaat hier niet

af richting de Rochussenstraat maar rijdt rechtdoor over de

kruising.

• Een optimalisatie in een vervolgfase is het creëren van een

busstrook op de zuidelijke tak van de kruising ‘s-

Gravendwijkwal/Rochussenstraat in zuidelijke richting (hier

mengt de HOV-bus even met overig verkeer).

• Om de overstap tussen de bushaltes EMC / Dijkzigt en (de

verdeelhal van) metrohalte Dijkzigt te versnellen wordt een

voetgangerstunnel aangebracht met tapis roulant. Hiervan is

de technische haalbaarheid globaal beschouwd:

• Er is een check uitgevoerd op kabels en leidingen die

de voetgangerstunnel kruist. Zie bijlage 5.2.1 voor

het resultaat. Voornaamste obstakels zijn een

hoogspanningskabel van Stedin en een warmtetracé

van Eneco. Geen showstoppers gedetecteerd.

• De gemeente geeft aan dat hier (waarschijnlijk) geen

ondergrondse infrastructuur ligt van het ziekenhuis.

• Gegeven bovenstaande is de aanname gedaan dat deze

voetgangerstunnel technisch haalbaar is. Dit dient nader

onderzocht te worden in een volgende fase. daarbij is een

verdeelhal nodig onder elke bushaltes met twee tapis roulants

(in twee richtingen) met een overstap. Optimalisatie is mogelijk

door bushaltes in middenligging te leggen, met een enkele

verdeelhal.

Inpassing

• Doordat de busstrook in de plaats komt van een

rijstrook valt de inpassing binnen het huidig profiel.

• Echter, om een echte kwaliteitsslag te behalen en om

Rotterdamse Stijl te kunnen toepassen, zou meer

ruimte door gemotoriseerd verkeer ingeleverd moeten

worden door middel van verkeerskundige afwaardering.

• Referentie voor de voetgangerstunnel is

Wilhelminaplein metrotunnel (zie onderstaand figuur)

• Nadere bepaling van de locaties van de haltes aan de

‘s-Gravendijkwal en daarmee de positionering van de

tunnel is mogelijk gewenst i.v.m. de vormgeving van het

nieuwe entreeplein van het EMC.
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Alternatief 2, HOV Centraal Station - Zuidplein
EMC / Dijkzigt - Doklaan

Verkeer

• Geen aandachtspunten

Techniek

• Zie alternatief 1 voor ontwerptoelichting DF-plein t/m

Maastunnel.

• Vanaf de Doklaan worden de buitenste twee rijstroken

omgezet naar busstroken voor de HOV-bus. De halte in

oostelijke richting dient niet de uitrit van de brandweer

te barricaderen.

Inpassing

• De halte bij Parkhaven kan goed aangesloten worden

op de nieuwe fiets en voetpad (masterplan Parkhaven).



28

Alternatief 2, HOV Centraal Station - Zuidplein
Doklaan - Pleinweg

Verkeer

• De COCON-berekening van de kruising Pleinweg –

Strevelsweg is opgenomen in bijlage 5.2.2.

• De HOV-bus maakt niet gebruik van de reeds

bestaande bushalte ‘Ikazia Ziekenhuis’ in noordelijke

richting, aangezien de bus hierna niet meer kan

voorsorteren naar links om de Pleinweg te betreden.

Een nieuwe bushalte wordt gerealiseerd tegenover de

bestaande bushalte ‘Ikazia Ziekenhuis’ in zuidelijke

richting. De impact op de regeling van kruising

Motorstraat / Strevelsweg is nader te onderzoeken in

een volgende fase.

Techniek

• Op de kruising Pleinweg – Wolphaertsbocht worden de

busstroken plaatselijk onderbroken, zodat overig

verkeer de parallelstructuren kan bereiken.

• De rest van de Pleinweg is busstrook (buitenste rijstrook

aan beide zijden van de hoofdstructuur).

• Tussen de Pleinweg en busstation Zuidplein wordt

gebruik gemaakt van bestaande busstroken. Bij

kruisingen en in- en uitgangen van parallelstructuren

“rijdt de HOV-bus mee met overig verkeer”. Dat wil

zeggen dat op/over het kruispunt geen separate

busstrook aanwezig is. Bij de VRI-geregelde

kruispunten dien de bus, die aankomt via de busstrook,

prioriteit te krijgen. Op de rest van het tracé is één

rijstrook omgezet naar busstrook.

Inpassing

• Op de Pleinweg is er voldoende ruimte om de

busstroken in te passen zonder verlies van groen

(doordat ze op de huidige rijbaan liggen)

• Op de Strevelsweg ligt een kans voor een herinrichting

conform Rotterdamse Stijl
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Alternatief 2, HOV Kralingse Zoom - Zuidplein
Zuidplein - Sandelingplein

Figuur: Dwarsprofielen tunnel Strevelsweg

Verkeer

• Voor de overstap van tram naar metro/bus (v.v.) is een

hoogwaardige loopverbinding wenselijk via de

parkeergarage. Dit is een belangrijk aandachtspunt bij

verder uitwerking van dit alternatief.

Techniek

• Het aanbrengen van een ondergrondse keerlus is niet in de

directe omgeving van de halte realiseerbaar en wenselijk. Vanuit

het oogpunt van bouwkosten en exploitatiekosten is dit niet

nader onderzocht. Voor dit alternatief is daarom uitgegaan van

tweerichtingmaterieel (afwijking eisen materieel). Aan het begin

en einde van het tramtracé is hiervoor rekening gehouden met

een extra lengte van 200m t.b.v. een wisselcomplex en een

uitloopspoor, zodat een extra toestel ten alle tijden in rustzetting

kan worden gezet.

• Eventueel is het een optie om de tram na de eindhalte naar

maaiveld te brengen en via een lus te laten keren (vb. bij Ahoy)

• Tussen halte Zuidplein en het Sandelingplein is een tunnel

voorzien (cut & cover). Hiervoor worden diepwanden toegepast

om trilling in de omgeving te voorkomen.

• De halte Sandelingplein ligt op -1. De locatie van de

toegangspunten tot de perrons zijn nog niet bepaald. Dit is,

gegeven de beperkt beschikbare ruimte een lastige, mogelijk niet

haalbare opgave zonder aankoop/sloop van eigendommen.

• De keuze om het nieuwe tramtracé te laten aansluiten op

maaiveld op het Sandelingplein (kunstwerk) is ingegeven door

de ligging van de bestaande trambaan (uitgangspunt).

• In de tunnel ligt de hoogte van bovenkant spoor op -7 NAP,

waardoor met het gegeven PVR van 5m en de 1m dikke

wandconstructie genoeg ruimte overblijft voor de dekking van de

tunnel.

• In de tunnel is uitgegaan van een scheidingswand t.b.v.

(brand)veiligheid.

Inpassing

• Inpassing tramtunnel onder maaiveld is een kans om

Strevelsweg aan te pakken en conform Rotterdamse Stijl

in te richten

• Oversteekbaarheid rondom de tunnelmond van de tram is

een belangrijk aandachtspunt, de precieze positionering

van de tunnelmond is een punt van nadere studie in de

volgende fase.

Figuur: Halte Sandelingplein, ingeklemd tussen woningen. De locatie van de

perrontoegangen (stijgpunten) is gegeven de beperkte ruimte een vraagstuk
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Alternatief 2, HOV Kralingse Zoom - Zuidplein
Sandelingplein - Stadionviaduct

Verkeer

• Zie alternatief 1 voor toelichting over Sandelingplein tot

het Stadionviaduct.

Techniek

• Zie alternatief 1 voor toelichting over Sandelingplein tot

het Stadionviaduct.

• Vervanging van Stadionviaduct is noodzakelijk vanwege

de gewijzigde belasting (zwaartepunt aan noordzijde)

en ‘aanheling’ van extra breedte. Dit met het

uitgangspunt dat bestaande steunpuntlocaties worden

gebruikt. De aanpassing aan het Stadionviaduct is

daardoor asymmetrisch. Dit leidt tot ‘knelpunten’ met de

asbelasting.

Nb. er heeft geen constructieve (her)berekening

plaatsgevonden aan het kunstwerk. Bovenstaande is

gebaseerd op expert judgement, gegeven ook de

leeftijd van het huidige kunstwerk.

Inpassing

• Zie alternatief 1 voor toelichting over Sandelingplein tot

het Stadionviaduct.
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Alternatief 2, HOV Kralingse Zoom - Zuidplein
Stadionviaduct – Aanlanding zuidoever oeververbinding

Verkeer

• De COCON-berekening van de kruising

Burgerhoutstraat – Olympiaweg – Stadionweg is

opgenomen in bijlage 5.2.3. Voor deze berekening zijn

minder opstelvakken opgenomen in de noord- en

zuidtak. Bij de gehanteerde kruisingsintensiteiten is de

kruising goed af te wikkelen. Echter, de verwachting is

dat, door piekbelasting bij evenementen van het nieuwe

stadion, meer kruisingscapaciteit nodig is. Daarom is,

om een realistischer ruimtebeslag in kaart te brengen,

gekozen voor vier opstelvakken aan de noordtak (één

extra voor linksafslaand verkeer) en drie opstelvakken

aan de zuidtak (rechtdoor en rechtsaf eigen vak).

• Het getoonde kruispunt strekt zich niet tot het

Waterfront. Voor de aansluiting van het Waterfront in dit

alternatief heeft de gemeente reeds onderzoek

uitgevoerd en aangetoond dat dit inpasbaar is. Beide

ontwerprichtingen dienen nog nader op elkaar te

worden afgestemd.

Techniek

• Het tramtracé vanaf de Olympiaweg is met een hoek

van nagenoeg 90 graden aangesloten op de

Stadionviaduct met een straal van 25 meter. Dit wijkt af

van de richtlijnen RET. Een ruimere boog met

bijbehorende steunpunten heeft – naar grote

waarschijnlijkheid impact op de spoor-/perronlay-out en

is niet acceptabel voor ProRail. Bij vervanging van het

Stadionviaduct kan wel worden bekeken in hoeverre

optimalisatie mogelijk is. Een krappe boog verkort

namelijk de levensduur van de boog en leidt tot meer

geluidsproductie en hogere wielslijtage van de

voertuigen. Dit nog los van impact op de exploitatie.

• Tussen het spoor en de Olympiaweg zijn diverse

leidingen aanwezig, daarbij wordt het gebied benut om

nieuwe leidingtracéss in te passen (o.a. in het kader van

Feyenoord City)

• Het tramtracé komt direct naast de spoorbaan te liggen.

De oplossing die is gekozen, is het tracé en de halte op

kolommen/palen te plaatsen. Bij het positioneren van de

fundering dient rekening te worden gehouden met de

aanwezige leidingen (overkluizingen aanbrengen).

Inpassing

• Tram ligt op +1 t.p.v. halte Stadionpark (en op maaiveld

t.p.v. kruispunt)

• Het tramviaduct komt op 10m van de gevels van de

voorgestelde gebouwen van De Strip. Tevens moeten

de gebouwen 1 meter inleveren (het profiel is 1m breder

dan de voorgestelde rooilijn van De Strip) óf de

alignement moet naar het spoor toe verschuiven om

meer ruimte voor het profiel te creëren.

• Tussen Cor Kieboomplein en Stadionweg is de brug

aan de onderkant dicht, daar is de doorrijhoogte kleiner

dan 3m (dit is niet in het profiel verwerkt).
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Alternatief 2, HOV Kralingse Zoom - Zuidplein
Oeververbinding – Nesserdijk

Verkeer

• Zie ook ontwerptoelichting bij alternatief 1 over opheffen

keerlus trams bij De Esch. Tramlijnen 21 en 24 worden

ook in alternatief 2 doorgetrokken naar Stadionpark.

Hier dient een keermogelijkheid gevonden te worden. Er

wordt aanbevolen in een volgende fase te onderzoeken

of deze keermogelijkheid kan plaatsvinden op een

zuidelijker stuk van de Olympiaweg. Ingeval van gebruik

van tweerichtingmaterieel is alleen een wisselcomplex

en opstelspoor nodig bij halte Stadionpark.

Techniek

• Conform het uitgangspunt van het Nautisch onderzoek

is in alternatief 2 rekening gehouden met een brug van

15,56 meter hoogte. Voor de Dikte van de brugdek is 2

meter aangehouden in het ontwerp. In volgende fase

dient dit nader onderzocht/geoptimaliseerd te worden

op basis van type brug en materialisatie.

• De doorvaarbreedte van de brug is 270,50 meter.

• Ter plaatsen van Kruising Nesserdijk/ Drinkwaterweg

kruist het ontwerp een Drinkwaterleiding van Evides.

Ontwerphoogte is 50cm boven maaiveld ter plaatse van

kruising met de waterleiding. Ter afscherming /

bescherming van de leiding wordt een overkluizing

opgenomen in de raming.

• Zie ontwerptoelichting bij alternatief 1 over opheffen

keerlus trams bij De Esch.

Inpassing

• Bij deze brug moet een stuk van De Esch afgegraven

worden (zie omkaderde inzet in de figuur; het

lichtblauwe deel van het water is afgegraven polder).

• Dit heeft vooral impact op de in het gebied aanwezige

panden (waaronder 5 Rijksmonumenten (boerderijen))

en aanliggende polderweides. Het ecologisch gebied

zou voor een groot deel behouden kunnen worden door

de bouw van een nieuwe dijk er omheen (plus

natuurvriendelijkere oevers dan in de huidige situatie).

• De trambaan ligt op de Nesserdijk op maaiveld (dijk).

Het huidige profiel van de Nesserdijk is niet breed

genoeg voor het faciliteren van de beoogde modaliteiten

en moet daarom worden verbreed. Knelpunt ligt bij één

van de flats ten oosten van Nesserdijk, daar moet een

damwand aangebracht worden (er is nu een tuin die

overgaat in talud). Een andere oplossing is dat de

woningen op de begane grond aangekocht worden en

er andere functies (bv bergingen) in ondergebracht

worden zodat het profiel tot aan de gevel door kan

lopen.

Figuur: mogelijke vormgeving kruispunt brugaanlanding-

Drinkwaterweg-Nesserdijk
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Alternatief 2, HOV Kralingse Zoom - Zuidplein
Nesserdijk – Abram van Rijckevorselweg

Figuur: Lengteprofiel Nesserdijk – Kralingse Zoom. Groen = huidig maaiveld, rood is verhoogde ligging trambaan

Verkeer

• De trambaan passeert het viaduct over de Abram van

Rijckevorselweg op +1, waardoor geen

afwikkelingsproblemen plaatsvinden op de kruising Kralingse

Zoom / Abram van Rijckevorselweg.

Techniek

• De trambaan komt tussen de Nesserdijk en Kralingse Zoom

(inclusief eindhalte) op ‘poten’ te staan. Dit betekent dan een

civiele constructie nodig is (palen en liggers). Een civiele

constructie betekent meer openheid (doorzicht) en dan een

grondlichaam met damwanden en enkele onderdoorgangen

ter hoogte van kruispunten.

• De exacte overgang van dijklichaam naar civiele constructie

moet nader worden uitgewerkt, waarbij rekening dient te

worden gehouden met het bestaande dijklichaam

(verbreding) en het impact op het kazerneterrein (zie de

‘wolk’ in de bovenste figuur).

• De overgang van de tram op het dijklichaam naar de civiele

constructie (boven het maaiveld) is van invloed op de

kruising Kralingse Zoom - Toepad. Een nadere uitwerking

van de kruising i.r.t. de civiele constructie en steunpunten is

nodig om de impact te duiden en het kruispunt te ontwerpen.

Een noodzakelijke verschuiving van kruising richting het

noorden is zeer waarschijnlijk, waarmee het raak aan de

huidige sportvelden en de mogelijke ontwikkelingen die hier

plaats gaan vinden.

• Op het kunstwerk over de Abram van Rijckevorselweg wordt

het tramtracé op +1 niveau ingepast (constructie op hoogte).

Voor deze fase is het uitgangspunt gehanteerd, dat het

tramtracé in de hart van de rijbaan wordt ingepast en dat

daarmee het tramtracé in het hart van het kunstwerk uitkomt.

Om dit mogelijk te maken dient het kunstwerk te worden

vervangen. In de vervolgfase dient - in samenhang met de

het inpassingsvraagstuk - nader onderzocht te worden of

een langsligging economisch voordeliger is dan het

aanpassen van het gehele kunstwerk.

Inpassing

• Tram ligt op +1, hierdoor kan het profiel een compactere

versie van het “Rotterdamse Stijl, laan profiel” zijn dan in

alternatief 1.

• Door de berm tussen auto en fiets op te schuiven naar de

ruimte tussen fiets en voetganger kunnen de dubbele

bomenrijen toch gerealiseerd worden (optimalisatie t.o.v.

technisch ontwerp, valt binnen dezelfde breedte).

• De aansluiting van/op Toepad is een 3 dimensionaal

vraagstuk dat nadere studie vergt: de ruimte tussen de

gebouwen is daar beperkt en er zijn hoogteverschillen

aanwezig. De exacte aanpassingen aan het kunstwerk

Abram van Rijk

Nadere detaillering van kruispunten en 
kunstwerken nodig in vervolgfase

• Omdat de Nesserdijk hoger ligt dan de bebouwing en het

profiel van de Nesserdijk verbreed wordt (zie ook vorige

pagina) dienen met name ter hoogte van de bebouwingen

damwanden (keerwanden) te worden toegepast.
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Alternatief 2, HOV Kralingse Zoom - Zuidplein
Abram van Rijckevorselweg – Kralingse Zoom

Verkeer

• De herinrichting van het busplatform als gevolg van de

loopverbinding heeft mogelijk impact op de routering en

het haltegebruik.

Techniek

• Bij station Kralingse Zoom is een tramhalte op +1 niveau

ingepast in de hart van de rijbaan. Bij nadere uitwerking

dient een hoogwaardige loopverbinding over maaiveld

gerealiseerd te worden richting het busplatform. Dit behoeft

ook een herinrichting van het busplatform.

• De benodigde constructie (palen) voor de trambaan en de

eindhalte in relatie tot de onderliggende weginfrastructuur

moet nader worden gedetailleerd en heeft impact op de

kruispuntinrichting van Kralingse Zoom met ‘s-Gravenweg

(ontwerpaanpassing van weg + kruispunten)

• Voor dit alternatief wordt uitgegaan van

tweerichtingmaterieel (zie ook toelichting bij deeltracé

‘Zuidplein - Sandelingplein‘ van dit alternatief). In het

ontwerp is 200 meter gereserveerd voor wisselcomplex en

uitloopspoor.

Inpassing

• Tram is op +1, hierdoor kan het profiel een compactere

versie van Rotterdamse Stijl laan profiel zijn dan in

alternatief 1.

• Door de berm tussen auto en fiets op te schuiven naar

tussen fiets en voetganger kunnen de dubbele

bomenrijen toch gerealiseerd worden

• Busplatform moet waarschijnlijk volledig heringericht

worden om een kwalitatieve verbinding tussen tram en

metro te realiseren
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5.3 Alternatief 3: Tram Brug Bocht B

Kenmerken van alternatief 3

1. Brug bocht B – toegankelijk voor langzaam verkeer, tram en autoverkeer. 
Uitvoering brug: hoge brug met smalle klep

2. Tram over Kralingse Zoom op ‘pootjes’ (+1 niveau) - ongelijkvloerse kruising van 
bestaande kruispunten 

3. Stadionpark - verknoping aan zuidzijde op het Stadionviaduct

4. Zuidplein – aanlanding via Bree/Strevelsweg op maaiveld op bij de Pleinweg. 
Tussen eindhalte en Zuidplein is het realiseren van een kwalitatief goede 
loopverbinding voorwaardelijk.

5. HOV Maastunnel - busverbinding met geoptimaliseerde loopverbinding tussen 
bushalte ‘s-Gravendijkwal en metrohalte EMC/Dijkzigt. Tracé op Zuid via 
Carnissesingel
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Alternatief 3, HOV Centraal Station - Zuidplein
Rotterdam Centraal – EMC / Dijkzigt

Zie alternatief 2 voor ontwerptoelichting
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Alternatief 3, HOV Centraal Station - Zuidplein
EMC / Dijkzigt - Dorpsweg

Zie alternatief 1 voor ontwerptoelichting
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Alternatief 3, HOV Centraal Station - Zuidplein
Dorpsweg - Zuidplein

Zie alternatief 1 voor ontwerptoelichting



39

Alternatief 3, HOV Kralingse Zoom - Zuidplein
Zuidplein - Sandelingplein

Inpassing

• Op de Pleinweg is de tram goed in te passen binnen de

plannen van Hart van Zuid. Aan de noordkant wordt een

fietsstraat als ventweg voorgesteld, dit zou ook aan de

zuidkant helpen om de ruimte voor asfalt beperkt te

houden én de ruimte voor groen te maximaliseren

• Inpassing van de tram op maaiveld op de Strevelsweg

vraagt om het opheffen van het parkeren over de hele

lengte of het afwaarderen van de Strevelsweg tot

bijvoorbeeld een fietsstraat. Voorwaarde is wel dat het

verkeersaanbod (gemotoriseerd) dan af moet nemen.

Techniek

• De keerlus bij halte Pleinweg kan op eenzelfde

manier worden gerealiseerd als in alternatief 1.

Echter, vanwege de beperkingen in de technische

inpassing van een keerlus bij Kralingse Zoom (zie

verderop) is een keerlus bij de Plein niet in het

ontwerp opgenomen. Dit betekent dat voor dit

alternatief tweerichtingsmaterieel als uitgangspunt

geldt (afwijking eisen materieel). Aan het begin en

einde van het tramtracé is hiervoor rekening

gehouden met een extra lengte van 200m t.b.v. een

wisselcomplex en een uitloopspoor, zodat een extra

toestel ten alle tijden in rustzetting kan worden

gezet.

• Zie de ontwerptoelichting bij alternatief 1 over het

vervallen van langsparkeerplaatsen bij halte

Pleinweg en Sandelingplein.

Verkeer

• Zoals beschreven in het verkeerskundig ontwerp wordt

de kruising Pleinweg – Strevelsweg aangepast door de

inpassing van de trambaan. De COCON-berekening

van de kruising is opgenomen in bijlage 5.1.2.

• Het uitloopspoor en wisselcomplex liggen op maaiveld

op de Pleinweg. De impact hiervan op

kruisingen/aansluitingen is niet nader beschouwd en

dient in de vervolguitwerking te worden gedetailleerd.

• Het tramtracé ligt in middenligging in de Pleinweg. Dit

vanwege de inpassing binnen het profiel en

bereikbaarheid van functionaliteiten. In een vervolgfase

kan worden overwogen de tram in zijligging te

positioneren t.b.v. de overstap richting Zuidplein.
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Alternatief 3, HOV Kralingse Zoom - Zuidplein
Sandelingplein - Stadionviaduct

Verkeer

• Zie alternatief 1 voor ontwerptoelichting tot aan het

Stadionviaduct.

• De keuze voor een zijligging op het Stadionviaduct is

mede ingegeven door de goede koppeling tussen de

tramhalte op het Stadionviaduct en het station

Stadionpark. Reizigers hoeven hierdoor niet de rijbaan

te kruisen (zoals in een middenligging het geval is).

Techniek

• Zie alternatief 1 voor toelichting over Sandelingplein tot

en met het Stadionviaduct (vervanging).

• De tram halteert in dit alternatief op het Stadionviaduct

in noordelijke zijligging (zie kopje verkeer). Om de tram

niet te laten kruisen met overig verkeer op het

Stadionviaduct is gekozen om op het Breeplein de tram

van midden- naar zijligging te brengen. Op de

Stadionrotonde wordt de trambaan weer naar

middenligging gebracht.

• Zie alternatief 2 voor de toelichting op de vervanging

van het Stadionviaduct.

Inpassing

• Zie alternatief 1 voor toelichting over Sandelingplein tot

het Stadionviaduct.
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Alternatief 3, HOV Kralingse Zoom - Zuidplein
Stadionviaduct – Aanlanding zuidoever brug bocht B

Figuur: oeverafsnijding De Esch (lichtblauw is nieuw te

realiseren water ten koste van de polder)

Verkeer

• Zoals beschreven in het verkeerskundig ontwerp wordt de

kruising Stadionrotonde aangepast door de inpassing van

de trambaan. De COCON-berekening van de kruising is

opgenomen in bijlage 5.3.1.

• Belangrijk aandachtspunt bij de Stationrotonde is de

bijzonder complexe verkeerssituatie die ontstaat op de

stadionrotonde met twee rechtdoorgaande kruisende

trams en een kerende tram.

• I.v.m. de benodigde ruimte van boogstralen is er op de

Stadionrotonde geen koppeling mogelijk tussen de nieuwe

tramverbinding tussen Kralingse Zoom en Zuidplein met

bestaande traminfrastructuur waar lijn 23 gebruik van

maakt.

Techniek

• De inpassing van een tramhalte bij de Veranda is niet haalbaar

vanwege het benodigde verticale profiel. Voor de “hoge brug” is

een helling van minimaal 4% nodig om deze aan te sluiten op

rotonde Stadionweg (hoger dan de eis van 3,33% van de RET).

Afwijking is enkel acceptabel indien er geen achterliggend

kruispunt is gesitueerd. Dit is hier wel het geval, echter de enige

wijze om het ontwerp ingepast te krijgen.

• Conform het uitgangspunt van het Nautisch onderzoek is in

alternatief 3 rekening gehouden met een brug van 23,36 meter

hoogte. Voor de dikte van de brugdek is 2 meter aangehouden in

het ontwerp. In volgende fase dient dit nader

onderzocht/geoptimaliseerd te worden op basis van type brug en

materialisatie. Het brugtype is van invloed op de overspanning

en daarbij behorende dekdikte.

• De doorvaarbreedte van de brug is 267 meter.

• De aanlanding van de nieuw te bouwen brug op de noordoever is

technisch haalbaar vóór het kruispunt Drinkwaterweg-Nesserdijk.

• Op de noordelijke oever bereikt het tracé de hoogte van het

dijklichaam (±5.5 NAP) t.p.v. AV Rotterdam, waarna deze

parallel (zuidzijde) aan de dijk aansluit op het kruispunt

Drinkwaterweg-Nesserdijk.

Inpassing

• Aanlanding zuidkant gaat ten koste van enkele gebouwen

(zie rode contourwolk). Dit biedt enerzijds kans voor

herontwikkeling van het bedrijventerrein. Anderzijds is het

met een ontwerpoptimalisatie mogelijk om de impact te

verminderen (behoud van een enkel gebouw).

• Keerwand nodig langs Topsportcentrum en Stadion

(monumentstatus aandachtspunt)

• Brugoptie heel (meest) ingrijpend voor ecologisch gebied

De Esch: het wordt grotendeels afgegraven (zie witte

‘waas’ over De Esch en het figuur linksonder). In de plaats

ervan kan een getijdenpark komen, zoals aan de zuidkant

reeds is beoogd.
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Alternatief 3, HOV Kralingse Zoom - Zuidplein
Oeververbinding – Nesserdijk

Verkeer

• Zie ook ontwerptoelichting bij alternatief 1 over opheffen

keerlus trams bij De Esch. Tramlijnen 21 en 24 worden

ook in alternatief 3 doorgetrokken naar Stadionpark.

Hier dient een keermogelijkheid gevonden te worden. Er

wordt aanbevolen in een volgende fase te onderzoeken

of deze keermogelijkheid kan plaatsvinden in de buurt

van Stadionpark. De dichtstbijzijnde plek lijkt de

Valkeniersweide. Ingeval van gebruik van

tweerichtingmaterieel is alleen een wisselcomplex en

opstelspoor nodig bij halte Stadionpark.

• Als maximumsnelheid voor gemotoriseerd verkeer

wordt uitgegaan van 50 km/u, in lijn met de

maximumsnelheid op de Erasmusbrug en Willemsbrug.

Techniek

• Het tracé volgt de lijn van de primaire waterkering. Er is niet

gekozen voor de uitwerking van een tracé langs de oostkant van

de kazerne. De reden hiervoor is dat met dit tracé het

zuiveringsproces van Evides wordt aangetast. Het

aanpassen/verplaatsen van één basis heeft consequenties voor

het hele proces. Dit betekent volledige herinrichting of

verplaatsing van de zuiveringslocatie. Een andere optie betreft

(gedeeltelijke) inpassing van het tracé (tram of auto en/of

langzaam verkeer) tussen de Hogefilterweg en kazerne. Deze

inpassing raakt ook aan het zuiveringsproces of aan de

aanwezige bebouwing (doorsnijding). Om deze redenen is

gekozen om de lijn van waterkering te volgen.

• Ter plaatse van de Kruising Nesserdijk/ Drinkwaterweg (zie ook

figuur volgende pagina met kruispunt) bevindt zich een

drinkwater transportleiding van Evides. Ter hoogte van deze

kruising wordt de maaiveld met circa 1 meter verhoogd. Om de

leiding te beschermen tegen schade en beschikbaar te zijn voor

onderhoud dient een overkluizing te worden gerealiseerd.

• Ter plaatse van de Hogefilterweg is het profiel breder dan

bestaand, wat resulteert in een te korte afstand tot de

woningcomplexen. Om de hoogte te overwinnen zijn natuurlijk

talud taluds 1:2 toegepast. Plaatselijk zijn damwanden toegepast

daar waar een talud inpassen niet mogelijk is.

• Zie ontwerptoelichting bij alternatief 1 over opheffen keerlus

trams bij De Esch.

• Zie voor de overgang van de tram op het dijklichaam naar de

civiele constructie (boven het maaiveld) de ontwerptoelichting bij

alternatief 1.

Inpassing

• Op de Nesserdijk is geen plaats voor een groene berm

(verschil tussen plattegrond en profiel). Wat wel kan is

bomen in trottoir (zie profiel). Geen Rotterdamse Stijl

van toepassing op dit stuk

• Knelpunt ligt bij één van de flats ten oosten van de

Nesserdijk. Daar moet een keerwand aangebracht

worden (er is nu een tuin dat overgaat in talud). Dit

knelpunt is zeer lokaal (ervoor en erna is er wel ruimte).

• Na Toepad tram op +1
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Alternatief 3, HOV Kralingse Zoom - Zuidplein
Nesserdijk – Abram van Rijckevorselweg

Verkeer

• De trambaan passeert de kruising Kralingse Zoom /

Abram van Rijckevorselweg op +1, maar de kruising zal

drukker worden door autocapaciteit op de

oeververbinding. Zie bijlage 5.3.2 voor de COCON-

berekening.

Inpassing

• Zie ontwerptoelichting alternatief 2.

Techniek

• Zie ontwerptoelichting alternatief 2

Figuur: mogelijke vormgeving kruispunt brugaanlanding-Drinkwaterweg-Nesserdijk
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Alternatief 3, HOV Kralingse Zoom - Zuidplein
Abram van Rijckevorselweg – Kralingse Zoom

Inpassing

• Zie ontwerptoelichting bij alternatief 2.

Verkeer

• Zie ontwerptoelichting bij alternatief 2.

Techniek

• Zie ontwerptoelichting bij alternatief 2.

• Het aanbrengen van een bovengrondse keerlus is niet

in de directe omgeving van de halte realiseerbaar. Een

keerlus over Brainpark II is beschouwd: de boogstralen,

onder andere in relatie tot de bebouwing zijn niet

haalbaar geacht (onderkant grenswaarde). Vanuit deze

beschouwing, het oogpunt van bouwkosten en

exploitatiekosten is een keerlus op +1 niet nader

onderzocht en dient dit alternatief uit te gaan van

tweerichtingsmaterieel (afwijking eisen materieel).
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5.4 Alternatief 4: Metro Tunnel Bocht A

Kenmerken van alternatief 4

1. Metrotunnel vanaf Kralingse Zoom naar Zuidplein – de metrohaltes worden in 
bouwkuipen gerealiseerd. Op de noordoever bouwkuipen voor de metro tot aan 
halte De Esch. Vanaf halte De Esch boren naar Zuidplein via stratenpatroon of 
grondreserveringen. Voor langzaam verkeer een separate tunnel.

2. Kralingse Zoom – nabij Kralingse Zoom een koppeling met remise ‘s-Gravenweg, 
metrotracé via Brainpark I

3. Stadionpark - verknoping aan oostzijde onder de strip bij traverse met 
ondergrondse verdeelhal

4. Zuidplein - verknoping aan zijde Strevelsweg. Goede loopverbinding als 
randvoorwaarde (o.a. in afstemming met/onderbouwing richting eigenaar 
winkelcentrum. Mogelijkheid tot toekomstige doorkoppeling richting zuid/west.

5. HOV Maastunnel - busverbinding met inprikker voor de bus naar metrohalte 
EMC/Dijkzigt. Tracé op Zuid via Pleinwegtracé met haltes op Pleinweg en 
Strevelsweg.
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Alternatief 4, HOV Centraal Station - Zuidplein
Rotterdam Centraal – EMC / Dijkzigt

Zie alternatief 1 voor ontwerptoelichting



47

Alternatief 4, HOV Centraal Station - Zuidplein
EMC / Dijkzigt - Doklaan

Zie alternatief 2 voor ontwerptoelichting
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Alternatief 4, HOV Centraal Station - Zuidplein
Doklaan - Pleinweg

Zie alternatief 2 voor ontwerptoelichting
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Alternatief 4, HOV Kralingse Zoom - Zuidplein
Zuidplein - Strevelsweg

Verkeer

• Geen aandachtspunten

Techniek

• Na station 6 (Ikazia) is onvoldoende ruimte om in

rechtstand een wisselcomplex te realiseren met

daarachter het uitloopspoor. Om deze reden is het tracé

doorgetrokken tot onder de Zuiderparkweg. Dit tracé is

mogelijk richting toekomst bruikbaar voor het verder

doortrekken van de metro. Dit heeft wel als nadeel dat :

• Mogelijk extra metrovoertuigen nodig zijn om

het keerproces in exploitatie op te nemen;

• Sprake is van extra gebruiks-, beheer-, en

onderhoudskosten

(Nb. een alternatief is het recht doortrekken van het

tracé tot onder het parkeerterrein van Ahoy (hier is vb.

meer ruimte voor de ontvangstschacht – mogelijk

optimalisatie in vervolguitwerking).

• Het tracé snijdt de omliggende gebouwen (nieuw te

realiseren Simeon & Anna gebouw en gebouw op de

hoek van de Twentestraat) nét met de minimale

toegepaste bogen (onderkant grenswaarde). Er dient in

planuitwerkingsfase rekening te worden gehouden met

de te realiseren funderingsconstructie(s) van deze

bouwwerken.

Inpassing

• Door metro/ ondergrondse oplossing is er vrij spel voor

kwalitatieve herinrichting met veel ruimte voor groen en

langzaam verkeer.

• Aandachtspunt is dat die stap wel genomen moet

worden (in samenhang met verkeerskundige

afwaardering) en niet achterwege wordt gelaten omdat

het voor de OV verbinding ‘niet hoeft’.

• Strevelsweg bij Ikazia is cut-and-cover, dus hier zou de

impuls moeten liggen voor de aanliggende afwaardering

en herinrichting



50

Alternatief 4, HOV Kralingse Zoom - Zuidplein
Strevelsweg - Stadionviaduct

Figuur: Principe torderende metrobuizen

Verkeer

• Geen aandachtspunten

Techniek

• De inpassing van een twee metrobuizen en een

metrostation bij het Sandelingplein legt een grote

ruimteclaim op de Strevelsweg. De benodigde bouwkuip

(lengte x breedte) zorgt voor knelpunten op de

bouwblokken rondom het kruispunt. Panden worden

onbereikbaar en naar verwachting is aankoop en sloop

nodig om de metrostation te realiseren. Om deze reden

is op de Strevelsweg gekozen voor een torderende

metrobuizen (van naast elkaar, naar boven elkaar, zie

onderstaande schematische weergave). Dit is

vergelijkbaar met de metrostation De Pijp in

Amsterdam. Rondom het plein is dan voldoende

restruimte aanwezig die gebruikt kan worden voor

verticaal transport.

• Ruimte technisch beredeneerd heeft een station op het

Sandelingplein de voorkeur omdat hier, met torderende

buizen voldoende ruimte beschikbaar is voor een

verticale schacht ten opzichte van de overige locaties

op de Strevelsweg.

• Voor dit station is een extra verdeelhal nodig (Nb. in het

ontwerp is dit nog niet expliciet opgenomen. In de

kostenraming is uitgegaan van een ‘standaard bedrag’

voor een station-inpassing.

• De realisatie van een station op deze locatie betekent

dat het bestaande kunstwerk moet worden gesloopt.

• Het station zoals in het ontwerp opgenomen heeft een

lichte boogstraal, die past binnen de marges (max.

800m). In een nadere ontwerpuitwerking kan worden

bepaald of rechtstand mogelijk is.

Inpassing

• Door metro/ ondergrondse (boor) oplossing is het vrij

spel voor kwalitatieve herinrichting met veel ruimte voor

groen en langzaam verkeer.

• Aandachtspunt is dat die stap wel genomen moet

worden (in samenhang met verkeerskundige

afwaardering) en dat het niet achterwege gelaten wordt

omdat het voor de OV verbinding ‘niet hoeft’.
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Alternatief 4, HOV Kralingse Zoom - Zuidplein
Stadionviaduct – aanlanding oeververbinding

Afbeelding: Uitsnede DWP-01 van blad 2 technisch

ontwerp alternatief 4

Verkeer

• Geen aandachtspunten

Techniek

• De locatie van metrostation 4 (Stadionpark) is

gebaseerd op het FIS/RFO van ProRail. De indicatieve

ligging van het tussenniveau metro <-> trein is

weergegeven in het ontwerp.

• Voor station 4 (Stadionpark) wordt een breder

metrostation aangebracht met zowel midden- als

zijperrons. Dit om piekbelasting rondom evenementen

goed op te kunnen vangen. Zie onderstaande uitsnede

uit DWP-01 op blad 2 van het technisch ontwerp van

alternatief 4. Hiervoor is een grotere bouwput nodig dan

andere metrostations.

• Vanwege het grote hoogteverschil dat langzaam

verkeer moet overbruggen is een stijgpunt voorzien

(liften en roltrappen) op een indicatieve locatie.

Inpassing van de lift voor het fietsverkeer heeft raakvlak

met de omgeving. De uitwerking hiervan moet technisch

verder worden onderzocht.

Inpassing

• Door metro/ ondergrondse (boor)oplossing is er vrij spel

voor kwalitatieve herinrichting met veel ruimte voor

groen en langzaam verkeer.

• Aandachtspunt is dat die stap wel moet worden

genomen (in samenhang met verkeerskundige

afwaardering) en dat het niet achterwege wordt gelaten

omdat het voor de OV verbinding ‘niet hoeft’.

• Aansluiting langzaam verkeertunnel op (metropolitane)

fietsroutes en goede voetgangersverbindingen

aandachtspunt
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Alternatief 4, HOV Kralingse Zoom - Zuidplein
Oeververbinding - Nesserdijk

Verkeer

• Geen aandachtspunten

Techniek

• Bij combinatie van metro en langzaam verkeer, zijn voor

langzaam verkeer twee opties denkbaar:

• Een extra boortunnel: Een extra tunnelbuis met een

gelijke diameter als voor de metro (uitwendig 6,5 m

en inwendig 5,8 m) is te klein om zowel fietsers als

voetgangers te faciliteren. Dan kan slechts één van

beide verkeerstromen worden gefaciliteerd. Een

specifieke tunneldoorsnede speciaal gericht op de

fietsers en voetgangers leidt tot de noodzaak voor

een extra tunnelboormachine, gericht op het boren

van de fiets- en voetgangerstunnel (FVT). Er kan

nog nagedacht worden over de toepassing van

twee grote diameter tunnels (diameter 11m), waarin

de ene tunnel dan gericht is voor het metroverkeer

en de andere voor de fietsers en voetgangers.

Deze oplossing kan echter niet los gezien worden

van de keuze van de boortechniek in de andere

tracédelen; een tunnelboor met grotere diameter is

namelijk duurder en komt dieper te liggen.

• Afgezonken elementen voor langzaam verkeer: Dit

leidt tot extra kosten, puur omdat voor langzaam

verkeer dan een bouwdok moet worden

gerealiseerd, elementen moeten worden vervoerd

en afgezonden (met hinder scheepvaart) etc.

In het ontwerp is uitgegaan van een extra boortunnel voor

langzaam verkeer, waarbij –vanuit kostenoverwegingen -

gebruik wordt gemaakt van dezelfde startschacht als voor de

metro en dezelfde boormachine.

• Inpassing van de lift voor het fietsverkeer heeft raakvlak met

de omgeving en is hier indicatief weergegeven. De

uitwerking hiervan moet technisch verder worden

onderzocht. Voor nu is het uitgangspunt gehanteerd dat de

boorkoppen gebruikt worden voor een separate tunnel. De

exacte locatiebepaling van de ontvangstschacht (zuidoever)

vindt in de volgende fase plaats (een alternatieve optie is

bijvoorbeeld de bouwkuip voor de halte Stadionpark). Een

separate ontvangstschaft dient tevens als locatie voor het

trap-/liftgebouw voor langzaam verkeer.

Inpassing

• Door metro/ ondergrondse (boor)oplossing is het vrij

spel voor kwalitatieve herinrichting met veel ruimte voor

groen en langzaam verkeer.

• Aandachtspunt is dat die stap wel genomen moet

worden (in samenhang met verkeerskundige

afwaardering) en dat het niet achterwege gelaten wordt

omdat het voor de OV verbinding ‘niet hoeft’.

• Aansluiting langzaam verkeertunnel op (metropolitane)

fietsroutes en goede voetgangersverbindingen

aandachtspunt (bv vanuit noord zou de fiets beter aan

de oostkant van de metrotunnel aankomen).

• Deze oplossing is het meest gunstig voor De Esch.

Techniek (vervolg)

• Aan de noordoever moet rekening worden gehouden

met de te kruisen ondergrondse leidingen van Evides of

de zettingen hiervan tijdens de bouwfase.

• De noordwesten van het Boskalis terrein zal een

exportlocatie moeten worden gerealiseerd voor het op-

en af te voeren materieel en materiaal ten behoeve van

van het boorproces.

• Er bestaat altijd het risico dat er een lek(kage) kan

ontstaat in de tunnel. Hiervoor wordt als maatregel

meegenomen in het plan dat schuiven worden

toegepast die op eigen gewicht kunnen sluiten. Een

referentie hiervan is toegepast in Amsterdam

Startschacht (Hotel Victoria).

• Uitvoeringseisen omtrent monitoring voor de dijken zijn

niet bekend.
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Alternatief 4, HOV Kralingse Zoom - Zuidplein
Nesserdijk – Max Euwelaan

Verkeer

• Vervoerkundig ligt station De Esch idealiter nabij de

huidige keerlus voor de tram (Nesserdijk). De – vanuit

techniek - gekozen locatie ligt ‘geïsoleerd’ ten opzichte

van bebouwing en dus reizigerspotentieel. De

effectbepaling moet inzicht geven de gevolgen van deze

keuze en leidt mogelijk tot gewenste aanpassingen aan

het ontwerp.

Techniek

• Op de noordoever vindt cut & cover realisatie plaats

(vanaf halte De Esch richting Kralingse Zoom) en wordt

in zuidelijke richting een boortracé voorzien. Cut &

cover in verband met de halte-afstanden tussen De

Esch, Brainpark/EUR en Kralingse Zoom. Daarbij is

nabij Kralingse Zoom onvoldoende ruimte beschikbaar

voor een ontvangstschacht voor de tunnelboormachine.

• Voor de locatie van de startschacht op de noordoever,

zijn de sportvelden een logische locatie (vanuit

benodigde ruimte beschouwd; denk aan benodigde

bouwlogistiek, transport en opslag). Bij evt.

bouwplannen op/nabij de sportvelden is het van belang

rekening te houden met de benodigde ruimte voor een

startschacht (afstemmen ontwikkel-/bouwplannen op

realisatie metro).

• Op de locatie van de startschacht wordt een grote

bouwkuip gerealiseerd. Vanuit ruimte,

hinderminimalisatie en kosten is gekozen om de

startschacht ook te benutten voor de bouw van halte 3

De Esch. Dit punt vormt meteen de omslag van boren

naar cut & cover bouwmethode.

• Bijkomend ‘voordeel’ is dat deze bouwlocatie ten

noorden van de Nesserdijk (primaire waterkering) ligt.

Er hoeft daarom geen bouwkuip in de dijk te worden

gerealiseerd voor de halte (kosten en uitvoeringsrisico’s

i.r.t. waterkering).

Inpassing

• Door metro/ ondergrondse (boor)oplossing is het vrij

spel voor kwalitatieve herinrichting met veel ruimte voor

groen en langzaam verkeer.

• Aandachtspunt is dat die stap wel genomen moet

worden (in samenhang met verkeerskundige

afwaardering) en dat het niet achterwege gelaten wordt

omdat het voor de OV verbinding ‘niet hoeft’.

• Er ligt ontwikkelpotentieel rondom de nieuwe halte De

Esch.
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Alternatief 4, HOV Kralingse Zoom - Zuidplein
Max Euwelaan – Kralingse Zoom

Verkeer

• De koppeling met de remise ‘s-Gravenweg heeft impact op

de Bahialaan (oostzijde A16). Deze fietsverbinding moet

anders worden ingepast. Mogelijk kan de fietsverbinding

over het spoor worden gerealiseerd en worden aangesloten

op de (noordzijde van de) ‘s-Gravenweg.

Techniek

• In het ontwerp op dit trajectdeel is rekening gehouden met

de minimale impact op het onderliggend wegennet tijdens

het bouwproces van de haltes.

• Ook wordt zo min mogelijk onder gebouwen geboord om

constructieve schade te voorkomen.

• Achter (ten noorden van) halte 1 (Kralingse Zoom) is een

ruimtereservering aangebracht voor een wisselcomplex en

uitloopspoor.

• Metrostation Kralingse Zoom is ten zuiden van het

bestaande station gesitueerd. Dit in verband met de

maakbaarheid van het station. Het wisselcomplex en

uitloopspoor zijn wel (deels) onder het bestaande

metrostation gesitueerd. Dit is een technisch uitdagende

opgave vanwege de (beperkte) onderlinge verschillen in

dieptes. Door de gekozen locatie van het metrospoor (via

Brainpark) is er echter geen alternatief voor de ligging van

het station, wisselcomplex en uitloopspoor. Indien station,

wisselcomplex en uitloopspoor voor het huidige

metrostation worden gesitueerd, dan leidt dit – los van de

benodigde rechtstanden tot a) een grote overstapafstand

en een zeer korte stationsafstand tussen Kralingse Zoom

en Brainpark/EUR. Een mogelijk alternatief is het kiezen

voor een diepere ligging van de metro. Dit leidt tot diepere

bouwkuipen en daarmee hogere kosten. De exacte impact

op het alignement – mogelijk moeten ook het

verbindingsspoor en station EUR dieper worden aangelegd.

• Tussen station 2 (Brainpark/EUR) en station 1 (Kralingse

Zoom) vindt een aftakking plaats van het hoofdspoor naar

een enkelsporige verbinding richting remise ‘s-Gravenweg.

Hiervoor is 106 meter gereserveerd voor een

wisselcomplex. De enkelsporige verbinding wordt met cut-

and-cover techniek gebouwd en sluit aan op het buitenste

(zuidelijk) bestaande spoor vóór de flyover richting de RET

remise. De maximum helling die is gehanteerd bedraagt

3,33%.

Inpassing

• Door metro/ondergrondse (boor)oplossing is het vrij spel

voor kwalitatieve herinrichting met veel ruimte voor groen

en langzaam verkeer.

• Aandachtspunt is dat die stap wel genomen moet worden

(in samenhang met verkeerskundige afwaardering) en dat

het niet achterwege gelaten wordt omdat het voor de OV

verbinding ‘niet hoeft’.

• Kralingse Zoom is cut and cover, dus hier moet het station

op de schop (kans voor een kwaliteitssprong)

• De exploitatieve koppeling tussen de nieuwe

metroverbinding en de remise ‘s-Gravenweg doorsnijdt

enkele beoogde bouwblokken in Brainpark (rood

omcirkeld). Bij een keuze voor dit alternatief dient deze

ruimte vrij te worden gehouden tot na realisatie van de

koppeling.

• Majeure aandachtspunten bij het realiseren van het

verbindingsspoor zijn de passage van de A16

(verkeershinder a.g.v. cut & cover, dan wel het persen van

de metrobuis door het grondlichaam van de A16) en de

aansluiting op het bestaande spoor (na een fly-over, in een

boog)

• De enkelsporige verbinding conflicteert met enkele

ontwikkelplots van Brainpark I. Deze ontwikkelingen

kunnen alleen plaatsvinden na de bouw van de

enkelsporige verbinding en behoeven mogelijk aanpassing

aan het plot.
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5.5 Alternatief 5: Metro Tunnel Bocht B

Kenmerken van alternatief 5

1. Metrotunnel vanaf Kralingse Zoom naar Zuidplein – de metro op de noordoever 
wordt volledig in bouwkuipen gerealiseerd. Onder de Nieuwe Maas komt een 
multimodale (afzink)tunnel (auto, metro, langzaam verkeer). Op de zuidoever 
wordt de metrotunnel vanaf de station Stadionpark geboord richting Zuidplein

2. Kralingse Zoom – nabij Kralingse Zoom een koppeling met remise ‘s-Gravenweg. 
Metrotracé onder Kralingse Zoom (de weg)

3. Stadionpark - verknoping aan zuidzijde bij Stadionpark (ter hoogte van 
Stadionviaduct)

4. Zuidplein - verknoping aan zijde Pleinweg. Goede loopverbinding als 
randvoorwaarde. Mogelijkheid tot toekomstige doorkoppeling richting west

5. HOV Maastunnel - busverbinding met geoptimaliseerde loopverbinding tussen 
bushalte ‘s-Gravendijkwal en metrostation EMC/Dijkzigt. Tracé op Zuid via 
Carnissesingel
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Alternatief 5, HOV Centraal Station - Zuidplein
Rotterdam Centraal – EMC / Dijkzigt

Zie alternatief 2 voor ontwerptoelichting
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Alternatief 5, HOV Centraal Station - Zuidplein
EMC / Dijkzigt - Dorpsweg

Zie alternatief 1 voor ontwerptoelichting
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Alternatief 5, HOV Centraal Station - Zuidplein
Dorpsweg - Zuidplein

Zie alternatief 1 voor ontwerptoelichting
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Alternatief 5, HOV Kralingse Zoom - Zuidplein
Zuidplein - Strevelsweg

Verkeer

• Zoals beschreven in het verkeerskundig ontwerp wordt

de kruising Pleinweg / Strevelsweg drukker door

autocapaciteit op de nieuwe oeververbinding. De

COCON-berekening van de kruising is opgenomen in

bijlage 5.2.3.

Techniek

• Ten westen van eindstation Pleinweg is ruimte

gereserveerd voor overloopwissels en uitloopsporen. Dit

is tevens de ontvangstschacht voor de

tunnelboormachine

• Het wisselcomplex is na het station gelegd i.v.m.

ontbreken voldoende rechtstand en i.v.m. de

robuustheid van het netwerk bij 24x/u per richting een

metro.

• Er is gekozen voor een 1x (kruis)overloop in plaats van

2 enkele overlopen. Dit bespaart ruimte en

aanlegkosten. Dit leidt wel hogere onderhoudskosten

(slijtage wisselcomplex)

• Het tracé wordt op de Pleinweg uitgevoerd met een cut

and cover methode. Vanaf de Strevelsweg wordt het

tracé geboord.

Inpassing

• Op de Pleinweg wordt de metro cut and cover gebouwd

(kans/ impuls voor herinrichting). Dat betekent wel

impact op de omgeving tijdens de bouw

(ontoegankelijkheid wegen).

• Verder in het tracé wordt een booroplossing toegepast,

de impact op maaiveld is beperkt tot verticale

stijgpunten van de metrostations.

• Door metro/ ondergrondse (boor)oplossing is het vrij

spel voor een kwalitatieve herinrichting met veel ruimte

voor groen en langzaam verkeer in de Rotterdamse Stijl.

• Aandachtspunt is dat die stap wel genomen moet

worden (in samenhang met verkeerskundige

afwaardering) en dat het niet achterwege gelaten wordt

omdat het voor de OV verbinding ‘niet hoeft’.



60

Alternatief 5, HOV Kralingse Zoom - Zuidplein
Strevelsweg - Stadionviaduct

Verkeer

• Zoals beschreven in het verkeerskundig ontwerp

worden de kruisingen Sandelingplein en Breeplein

drukker door autocapaciteit op de nieuwe

oeververbinding. De COCON-berekeningen van deze

kruisingen zijn opgenomen in respectievelijk bijlagen

5.5.1 en 5.5.2.

Techniek

• De passage van de spoorbundel Rotterdam-Dordrecht 

bij het Stadionpark wordt bij voorkeur gedaan met de 

tunnelboortechniek. Dit geeft de minste invloed op de 

ligging van het spoor. De startschacht is voorzien bij de 

metrostation Stadionpark (cut & cover). Voor de 

benodigde logistiek en bouwruimte zijn de sportvelden 

te benutten.

• De keuze voor de boortechniek betekent dan ook dat 

het station Stadionpark een diepteligging van orde b.s. 

NAP -18 meter moet hebben. 

• De passage van het Stadionviaduct is een groot 

aandachtspunt. Passage met twee naast elkaar gelegen 

enkelsporige boortunnels is lastig vanwege de fundatie 

van het kunstwerk. Mogelijke oplossingen zijn:

• aanpassen boortracé ‘langs’ de fundatie

• Type tunnelboormachine / boortechniek

• toepassen van bijvoorbeeld grouten

• vervanging volledig viaduct (vanuit inpassing 

niet noodzakelijk). Bij de nieuwe fundatie dient 

rekening te worden gehouden met de 

tunnelbak.

• Zie verder opmerkingen bij alternatief 4 t.a.v. station 

Sandelingplein en torderende metrobuizen.

Inpassing

• Door metro/ ondergrondse (boor)oplossing is het vrij

spel voor kwalitatieve herinrichting met veel ruimte voor

groen en langzaam verkeer in de Rotterdamse Stijl.

• Aandachtspunt is dat die stap wel genomen moet

worden (in samenhang met verkeerskundige

afwaardering) en dat het niet achterwege gelaten wordt

omdat het voor de OV verbinding ‘niet hoeft’.

• Bij Sandelingplein verdwijnt het kunstwerk, er komt een

gelijkvloers kruispunt voor terug met meer ruimte voor

kwaliteit. Het plein kan als een echt plein ingericht

worden, waarbij de verticale stijgpunten voor de

metrostations integraal meegenomen moeten worden.

De precieze inrichting van Sandelingplein valt niet

binnen de scope van deze fase.



61

Alternatief 5, HOV Kralingse Zoom - Zuidplein
Stadionviaduct – aanlanding oeververbinding

Afbeelding: Dwarsprofiel multimodale tunnelmoot

Afbeelding: DWP-03 van blad 2 technisch ontwerp alternatief 5

Techniek

• De tunnel kan niet op maaiveld aanlanden voor de primaire

waterkering (Varkenoordseviaduct – Stadionweg) vanwege

de benodigde helling. Er is daarom een kanteldijk ontworpen

op dijkhoogte (+5,5mNAP) rondom de tunnelmond, zodat de

doorbraak van de primaire waterkering is ‘hersteld’. Op deze

wijk wordt (een deel van) de bestaande infrastructuur

teruggebracht (fiets en auto in beide richtingen)

• Voor de dwarsdoorsnede van de afgezonken tunnel zijn

twee opties. Elementen naast elkaar of gestapeld (metro en

LV beneden, auto boven). Voordeel van gestapeld is dat de

metro al diep(er) zit bij de aanlandingen, vanaf waar

makkelijker doorgegraven / doorgeboord kan worden. Auto

en metro worden als het ware uit elkaar getrokken. Bij een

element waar alles naast elkaar zit moet het alignement

zowel horizontaal als verticaal ‘draaien’ bij de aanlanding,

waardoor een bredere kuip nodig is. Het grootste

aandachtspunt bij een gestapeld element is het transport en

afzinken. Vanwege de hoogte van het element moeten er

extra maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat

het element gaat dobberen of te diep ligt (en de Nieuwe

Maas moet worden gebaggerd). De voordelen van de

gestapelde tunnel (op land) wegen uiteindelijk niet op tegen

de nadelen (extra kosten, maatregelen etc. tijdens bouw en

transport). Daarom is de keuze gemaakt om voor een

liggende afgezonken tunnel (elementen naast elkaar). Zie

onderstaande afbeelding voor het dwarsprofiel.

Techniek (vervolg)

• Vanwege het grote hoogteverschil dat langzaam verkeer

moet overbruggen is een stijgpunt voorzien (liften en

roltrappen) op een indicatieve locatie. Inpassing van de lift

voor het langzaam verkeer moet nader worden bepaald, ook

in relatie tot de ontsluiting richting de omgeving. De

stijgpunten zijn in ieder geval buitendijks voorzien

(waterveiligheid).

• Indien wenselijk, dan kan er voor worden gekozen om ook

de fiets middels een hellingbaan naar boven te leiden. Dit

leidt wel tot meer ruimtebeslag op de Coen Moulijnweg.

• Voor het realiseren van de tunnel direct ten zuiden van de

Nieuwe Maas dienen enkele panden te worden verworven

en geamoveerd.

• Aantal rijstroken autoverkeer: vanuit de NKO dient een

oeververbinding met 2x1 rijstroken te worden onderzocht.

Deze autorijstroken mogen (veiligheid, bouwbesluit) niet in

één tunnelbuis worden aangelegd. Daarnaast vereist het

bouwbesluit een minimale inwendige breedte van 7,0 meter

per rijrichting. Dit komt feitelijk overeen met een tunnelbuis

bestaande uit een rijstrook en vluchtstrook.

• Voor de layout is het van belang dat de autobuizen naast

elkaar gepositioneerd zijn, zodat hulpdiensten via de

tegengestelde tunnelbuis kunnen aanrijden in geval van een

calamiteit. Tussen de autobuizen is een vluchtruimte

aanwezig. Totdat de buis uit de tegenrichting leeg is, kan

hier opvang van tunnelgebruikers plaatsvinden bij

calamiteiten.
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Alternatief 5, HOV Kralingse Zoom - Zuidplein
Stadionviaduct – aanlanding oeververbinding (vervolg)

Afbeelding: Uitsnede DWP-05 van blad 2 technisch

ontwerp alternatief 5

Verkeer

• Rondom de aanlanding is, over het dijklichaam, de

‘parallelweg’ voor doorgaand verkeer over de Coen

Moulijnweg ingepast.

• Autoverkeer vanaf de Stadionweg kan niet rechtstreeks

gebruik maken van de tunnel.

• De ontsluiting van het parkeerterrein van de Kuip (Van

Zandvlietplein) kan niet meer in tweerichtingen worden

benaderd vanwege de inpassing van de tunnelmond.

Het schuiven van de tunnelmond is niet mogelijk. Dit in

verband met de benodigde hellingbaan om te stijgen

van onder de Nieuwe Maas en het daarna doorstijgen

richting Stadionviaduct. Daarbij moet de metrotunnel

verder gaan dalen. Een optimalisatie gaat niet leiden tot

het in beide richtingen bereikbaar houden van dit punt.

Inpassing

• Dit stuk is cut and cover en heeft een negatieve impact

op omgeving (toegankelijkheid Stadionviaduct,

monumentale status De Kuip)

• De tunnelmond op zuid vormt fysiek en visueel een

barrière op de Coen Moelijnweg.

• De ruimte om de bovengrond in te richten met meer

ruimte voor groen en langzaam verkeer is beperkt.

Techniek (vervolg)

• Op de zuidoever torderen de tunnelmoten van voor het

autoverkeer en de metro; van een ligging naast elkaar,

gaan deze ‘boven/onder elkaar liggen’. Het autoverkeer

wordt naar het maaiveld geleid (kanteldijkhoogte) en de

metro gaat vanaf metrostation Stadionpark verder naar

beneden. Voor de realisatie is hier een diepe, brede

bouwkuip benodigd.

• De locatie van metrostation 4 (Stadionpark) is

gebaseerd op het FIS/RFO van ProRail, maar is

oostelijker geplaatst. De reden hiervoor is dat dit station

tevens de startschacht is van de boortunnel. De

boortunnel moet zakken om voldoende diepte te

bereiken t.o.v. fundering stadionviaduct. Het plaatsen

van het station dichter op de spoorbundel is niet

haalbaar.

• Voor dit station wordt een breder metrostation

aangebracht met zowel midden- als zijperrons. Dit om

piekbelasting rondom evenementen goed op te kunnen

vangen. Zie nevenstaande uitsnede uit DWP-05 op blad

2 van het technisch ontwerp van alternatief 5. Hiervoor

is een grotere bouwput nodig dan andere metrostations.
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Alternatief 5, HOV Kralingse Zoom - Zuidplein
Oeververbinding - Nesserdijk

Verkeer

• Er komt een nieuw kruispunt Drinkwaterweg –

Nesserdijk – tunnel (zie inzet en figuur op de volgende

pagina). De (theoritische) capaciteit van de wegen is

voldoende voor het extra verkeersaanbod.

Techniek

• Het gekozen tracé is ‘aangesloten’ op de kruising Drinkwaterweg-

Nesserdijk. De reden hiervoor is dat andere tracés niet haalbaar

zijn geacht:

• Een tracé tussen de Hogefilterweg en kazerne betekent

dat ook met de autotunnel een primaire waterkering wordt

gekruist. Vanaf de waterkering tot aan de tunnelmond

dient een kantdijk te worden ingepast. Dit raakt

bebouwing, kazerne en het Evidesterrein (zie ook

alternatief 3).

• Het doortrekken van een metrotunnel leidt tot aantasting

van het Evidesterrein (zie alternatief 3) en bebouwing op

het kazerneterrein (de boog ‘Hogefilterweg – Kralingse

Zoom is anders niet inpasbaar)

• Vanwege het grote hoogteverschil dat langzaam verkeer moet

overbruggen is een stijgpunt voorzien (liften en roltrappen) op een

indicatieve locatie. De uitwerking en exacte locatie van de

stijgpunten moet nader worden bepaald in ‘afstemming’ met het

uitvoeringsontwerp (overgang zinktunnel naar bouwtunnel; dit is

het meest logische punt om de stijgpunten te realiseren).

• Een alternatief is om naast de trap/lift ook een hellingbaan voor

fietsers te realiseren die gelijktijdig met auto op maaiveld aanlandt.

• Aan de noordoever moet rekening worden gehouden met de te

kruisen ondergrondse leidingen van Evides of de zettingen hiervan

tijdens de bouwfase.

• Er is een kanteldijk geplaatst rondom de tunnelmond, op dijkhoogte

(+5,5mNAP) om de doorbraak van de secundaire waterkering op te

vangen en aan te sluiten op de primaire waterkering.

• Ook op de noordoever torderen de tunnelmoten van het

autoverkeer en de metro; van een ligging naast elkaar, gaan deze

‘boven/onder elkaar liggen’. Het autoverkeer wordt naar het

maaiveld geleid (kanteldijkhoogte) en de metro gaat vanaf

metrostation Stadionpark verder naar beneden. Voor de realisatie

is hier een diepe, brede bouwkuip benodigd.

Inpassing

• Verticaal stijgpunt voor fietsers en voetgangers moet

aangesloten worden op de recreatieve route op de dijk

langs De Esch (niet midden in het water)

• De tunnelmond heeft veel impact op ecologisch gebied

De Esch, een groot deel ervan wordt bouwput (cut and

cover i.c.m. afzink).

• Het ecologisch gebied moet opnieuw ingericht worden

nadat de werkzaamheden voltrokken zijn, de huidige

ecologische kwaliteit gaat verloren.

Techniek

• Wanneer de tunnel autoverkeer, fietsers, voetgangers

en metro moet bevatten is er sprake van een behoorlijke

tunneldoorsnede. Het ligt dan voor de hand om een

afgezonken tunnel te realiseren (op beide oevers komen

dan bouwdocs /bouwputten om de aansluiting op de

landtunnel / tunnelmond te realiseren).

• In de realisatiefase moet een tijdelijke dijkvoorziening

worden gerealiseerd. Dit aangezien de bestaande dijk

‘opengegraven’ dient te worden voor de aanleg van de

tunnel. De exact benodigde maatregelen als ook de

impact op omgeving zijn nog niet bekend. Mogelijk heeft

dit impact op bestaande percelen en bebouwing.
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Alternatief 5, HOV Kralingse Zoom - Zuidplein
Nesserdijk – Kralingse Zoom

Verkeer

• Vervoerkundig ligt station De Esch idealiter nabij de

huidige keerlus voor de tram (Nesserdijk ivm

reizigerspotentieel). De – vanuit techniek - gekozen

locatie ligt meer ‘geïsoleerd’ ten opzichte van

bebouwing en dus reizigerspotentieel. De effectbepaling

moet inzicht geven de gevolgen van deze keuze en leidt

mogelijk tot gewenste aanpassingen aan het ontwerp.

• De metrobaan passeert de kruising Kralingse Zoom /

Abram van Rijckevorselweg ongelijkvloers. De kruising

wordt echter drukker door autocapaciteit via de

oeververbinding (tunnel). Kruispuntaanpassingen zijn

niet nodig; zie bijlage 5.3.2 voor de COCON-

berekening.

Techniek

• Vanuit het oogpunt van toekomstig beheer en

onderhoud van het metrostation en risico’s in relatie tot

de primaire waterkering van de Nesserdijk, is er voor

gekozen om station De Esch buiten het dijklichaam aan

te leggen.

• De metrotunnel wordt met cut and cover techniek

aangebracht. De funderingen van het viaduct over de

Abram van Rijckevorselweg worden vermeden door

deze aan de oostzijde te passeren. Aandachtspunt

hierbij is de nabijheid van een brandstofverkooppunt

langs de Abram van Rijckevorselweg. Mogelijke

aanwezigheid van opslagtanks en vervuilde grond.

Inpassing

• Aandachtspunt is hoe de cut and cover metrotunnel in

de bestaande dijk gebouwd worden (dijk moet worden

omgelegd/tijdelijke damwanden) Ruimte hiervoor is

beperkt i.v.m. bebouwing.

• Aanleg metro is aanleiding om de bovengrond her in te

richten, met meer ruimte voor groen en langzaam

verkeer in de Rotterdamse Stijl.

Figuur: mogelijke vormgeving kruispunt 

brugaanlanding-Drinkwaterweg-Nesserdijk
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Alternatief 5, HOV Kralingse Zoom - Zuidplein
Kralingse Zoom

Verkeer

• Geen aandachtspunten

Techniek

• Ten zuiden van station 1 (Kralingse Zoom) is een

ruimtereservering van 140 meter opgenomen voor een

wisselcomplex. Ten noorden van het station 1 is 31m

gereserveerd voor uitloop en stootblokken.

• Het wisselcomplex en uitloopspoor zijn wel (deels)

onder de bestaande metrolijn gesitueerd. Dit is een

technisch uitdagende opgave vanwege de (beperkte)

onderlinge verschillen in dieptes.

• De enkelsporige verbinding naar de remise op de ‘s-

Gravenweg sluit aan op het meest zuidelijke spoor / fly-

over.

• De boogstraal die in dit alternatief mogelijk is, biedt

‘ruimte’ voor een exploitatieve koppeling aan de metro

richting Capelsebrug (gelet op de minimale boogstraal

die is benodigd voor een exploitatieve koppeling).

• De enkelsporige verbinding conflicteert met enkele

ontwikkelplots van Brainpark I. Deze ontwikkelingen

kunnen alleen plaatsvinden na de bouw van de

enkelsporige verbinding en behoeven mogelijk

aanpassing aan het plot.

• Het uitloopspoor van het eindstation Kralingse Zoom

conflicteert met het metrospoor van de lijnen A,B en C.

Dit betekent dat hier in de vervolgfase een keuze nodig

is:

• verdiepen van het nieuwe metrospoor (van -

9m naar -18m b.s.), daarbij dient rekening te

worden gehouden met het benodigde

lengteprofiel (om verder te dalen). Dit werkt

mogelijk door tot het station EUR en de

koppeling naar het remiseterrein

Inpassing

• Doordat alle segmenten van het tracé op noord cut and

cover zijn, is het impact ervan op de omgeving enorm

(ontoegankelijkheid wegen)

• Aanleg metro is aanleiding om de bovengrond her in te

richten, met meer ruimte voor groen en langzaam

verkeer in de Rotterdamse Stijl.

• De exploitatieve koppeling tussen de nieuwe

metroverbinding en de remise ‘s-Gravenweg doorsnijdt

enkele beoogde bouwblokken in Brainpark (rood

omcirkeld). Bij een keuze voor dit alternatief dient deze

ruimte vrij te worden gehouden tot na realisatie van de

koppeling.

!

• Terugleggen van het eindstation richting zuiden. Hierbij

komen de stations EUR en Kralingse Zoom zeer dicht

op elkaar te liggen. Het is dan logisch één halte te laten

vervallen. Bijkomend neemt de loopafstand toe tussen

het eindstation en station Kralingse Zoom.
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5.6 Alternatief 6: Tram Tunnel Bocht A

Kenmerken van alternatief 6

1. Tunnel bocht A – (afzink)tunnel toegankelijk voor langzaam verkeer en 
tramverbinding

2. Tram over Kralingse Zoom op ‘pootjes’ (+1 niveau) - ongelijkvloerse kruising van 
bestaande kruispunten 

3. Station Stadionpark - verknoping aan oostzijde ter hoogte van de traverse

4. Zuidplein - aanlanding op de Strevelsweg onder de grond (-1 niveau) voor een 
optimale afwikkeling. Tussen eindhalte en Zuidplein is het realiseren van een 
kwalitatief goede loopverbinding voorwaardelijk

5. HOV Maastunnel – busverbinding met geoptimaliseerde loopverbinding tussen 
bushalte ‘s-Gravendijkwal en metrohalte EMC/Dijkzigt. Tracé op Zuid via 
Pleinwegtracé met halte op de Strevelsweg
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Alternatief 6, HOV Kralingse Zoom - Zuidplein
Stadionviaduct – aanlanding oeververbinding

Afbeelding: aanlanding tramtunnel

Verkeer

• Halte Stadionpark ligt ongeveer in het midden van de

beide aansluitingen op de treinperrons; vanaf het

Stadionviaduct en vanaf de Feyenoord City Traverse.

De keuze is gemaakt hier aan te sluiten bij het stijgpunt

van de Feyenoord City Traverse. Het busstation is

geplaatst onder het Stripgebouw zoals in alternatief 2.

• Voor het bepalen van de looptijd tussen de tram, trein

en bus bij halte Stadionpark is uitgegaan van de

volgende hoogtes:

• Tramhalte: +5,5mNAP

• Olympiaweg en busstation: +0,5mNAP

• Feyenoord City Traverse (ter hoogte van de

Strip): 13,9mNAP

• Perrons treinhalte: +0,5m NAP

Techniek

• De boog vanaf het Stadionviaduct naar de Olympiaweg ligt in

verticale rechtstand. Vanaf de horizontale rechtstand op de

Olympiaweg wordt een lichte daling ingezet.

• Vervanging van het Stadionviaduct is overeenkomstig de

toelichting bij alternatief 2.

• Halte Stadionpark wordt idealiter in de tunnelbak geplaatst ter

hoogte van de Feyenoord City traverse. Echter, als er een halte in

de tunnelbak wordt geplaatst is er onvoldoende lengte om te

stijgen naar het Stadionviaduct gezien de topboog/voetboog.

Vandaar dat er eerst wordt gestegen naar +1, alvorens wordt

gehalteerd. Een optimalisatiemogelijkheid betreft het verplaatsen

van halte Stadionpark (en het regionale busstation) naar het

Stadionviaduct. Nader onderzoek is nodig om te bepalen of dit

mogelijk is qua horizontale boog van de trambaan.

• Halte Stadionpark is evenementenhalte waardoor er een lengte

van ongeveer 100m gehanteerd is (lengte van 3 Citadis trams). Er

is ruimte om dit nog verder op te rekken naar 120 meter (twee

gekoppelde trams).

• Na de passage van halte Stadionpark duikt de trambaan de grond

(tunnelmond is rood omcirkeld in de figuur hierboven; rechtsonder

een impressie van de tunnelmond bij Stadionpark) in om onder de

Nieuwe Maas door te rijden.

• Standaard maximale hellingspercentage is 3,33%. Met dit

hellingspercentage was het niet mogelijk om halte Stadionpark

nog in te passen. Zelfs niet als de halte in de maximaal

toegestane helling van 2% ligt. Daarom is hier een

hellingspercentage van 4% gehanteerd.

• Aanlandingshoogte is op de Olympiaweg op N.A.P. +5,50m

gelegd om overdruk te bieden aan het water in het geval van een

lekkage in de tunnel (kanteldijk). De aanlanding is ingepast in de

vorm van een ringdijk.

• Langzaam verkeer gaat per lift op eenzelfde manier als bij

alternatief 4 van zuid naar noord en vice versa.

• Diepte van as ten opzichte van de bodem van de Nieuwe Maas

ligt op 9m. Verder is als uitgangspunt gehanteerd om z.s.m.

stijging in te zetten.

• De tramtunnel doorsnijdt de leidingen van Evides op de zuidoever,

ter hoogte van de Olympiaweg. Deze leidingen moeten worden

verlegd om de tramtunnel te kunnen realiseren.

Inpassing

• De tram komt op de Olympiaweg uit de tunnel en stijgt

meteen door om op hoogte te zijn voor het

Stadionviaduct.

• De tunnelmond is omgeven door een hoge keerwand

(kanteldijk).

• Hierdoor is de ruimtelijke kwaliteit van Olympiaweg een

aandachtspunt, de eerste 2/3-verdiepingen worden

gedomineerd door infrastructuur.

• Het profiel vergt 3m van de ontwikkelruimte van De

Strip over de hele lengte.



68

Alternatief 6, HOV Kralingse Zoom - Zuidplein
Oeververbinding - Nesserdijk

Verkeer

• De doorsnijding van de dijk met de tunnelbak heeft tot

gevolg dat er tussen het Toepad en de Drinkwaterweg geen

volwaardige kruispunten meer mogelijk zijn, maar enkel

halve aansluitingen. Dit heeft consequenties voor de

bereikbaarheid van de omliggende wijk/woningen.

Techniek

• De tram- en langzaam verkeerstunnel wordt als afzinktunnel

onder de Nieuwe Maas aangebracht op de noord- en

zuidoever worden de tunneldelen cut & cover gerealiseerd.

Rechtsonder is een indicatievan de dwarsdoorsnede

opgenomen. Nb. de wanddiktes van 0,5m zijn niet correct;

deze zijn 1,0 tot 1,5 meter dik.

• De inpassing van de aanlanding is complex binnen de

bestaande situatie. Bij een helling van zowel een helling van

4% als van 3,33% komt de tram boven in de Nesserdijk.

Komt de tram later boven dan dient een kanteldijk te worden

ingepast om overdruk te verzorgen in geval van een lekkage

in de tunnel. Bij gebruik van een helling van 3,33% wordt de

kruising Nesserdijk/Toepad/Kralingse Zoom flink verstoord

en niet meer inpasbaar. De keuze is daarom gemaakt een

helling van 4% toe te passen. Dit is in afwijking van de RET

ontwerprichtlijnen. Kruispunten nabij de tunnelmond

vervallen, waardoor de afwijking als acceptabel is

beschouwd.

• Het tracé ligt na bovenkomst op een +1 niveau op NAP

+6,00m en volgt daarna het tracé van alternatief 2.

• Halte De Esch is gelegen op de Kralingse Zoom op

viaducthoogte. Het is vanuit beheer en onderhoud (eisen en

kosten i.r.t. waterveiligheid i.v.m. ligging in primaire

waterkering) niet wenselijk om deze te plaatsen in de

tunnelbakconstructie in de Nesserdijk.

• Vanwege de complexiteit van de inpassing van de

tunnelmond en het vervolgens op hoogte houden van de

trambaan, is een mogelijk alternatief het op maaiveld

realiseren van de trambaan tussen Nesserdijk en eindhalte

Kralingse Zoom.

• In de realisatiefase moet een tijdelijke dijkvoorziening

worden gerealiseerd. Dit aangezien de bestaande dijk

‘opengegraven’ dient te worden voor de aanleg van de

tunnel. De exact benodigde maatregelen als ook de impact

op omgeving zijn nog niet bekend. Mogelijk heeft dit impact

op bestaande percelen en bebouwing.

Inpassing

• Doordat de tram na het passeren van de tunnel over de

kanteldijk heen moet, wordt veel verticale afstand afgelegd.

• De tunnelmond is omgeven door een hoge keerwand

(kanteldijk).

• Hierdoor is de ruimtelijke kwaliteit van Nesserdijk een

aandachtspunt.

• Na Nesserdijk tram op +1, zie verder alternatief 2.

• De overgang van de tram op het dijklichaam naar de civiele

constructie (boven het maaiveld) is van invloed op de

kruising Kralingse Zoom - Toepad. Een nadere uitwerking

van de kruising i.r.t. de civiele constructie en steunpunten is

nodig om de impact te duiden en het kruispunt te

ontwerpen. Een noodzakelijke verschuiving van kruising

richting het noorden is zeer waarschijnlijk, waarmee het

raak aan de huidige sportvelden en de mogelijke

ontwikkelingen die hier plaats gaan vinden.

• Zie ontwerptoelichting bij alternatief 1 over opheffen keerlus

trams bij De Esch.

Figuur: doorsnede tram- en fiets-/voetgangerstunnel
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