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1 Doel rapportage

1.1 Inleiding 
In de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam, deelstudie 

Oeververbinding & OV, zijn zes alternatieven onderzocht met een nieuwe 

oeververbinding over de Nieuwe Maas en nieuwe/verbeterde (H)OV-verbindingen. 

Eén HOV-verbinding via de nieuwe oeververbinding, tussen Kralingse Zoom en 

Zuidplein en een HOV-verbinding tussen Rotterdam CS en Zuidplein via de 

Maastunnel (zie Figuur 1). Meer details over de alternatieven zijn opgenomen in de 

producten 4-01 t/m 4-04. De alternatieven moeten bijdragen aan vijf doelstellingen: 

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

knelpunt Van Brienenoord- en Algeracorridor); 

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

tram NMCA-knelpunten stedelijk OV); 

3. Faciliteren van verstedelijking (wonen en economische toplocaties) in relatie tot 

agglomeratiekracht; 

4. Verbeteren van stedelijke leefkwaliteit; en 

5. Vergroten van kansen voor mensen (het verschaffen van toegang tot 

arbeidsplaatsen en onderwijsinstellingen). 

Het voorliggende achtergrondrapport van het Plan-MER betreft het onderzoek naar 

in hoeverre de zes alternatieven bijdragen aan doelstellingen 1 en 2. Het rapport 

‘Effectbeoordeling verstedelijking en kansen voor mensen’ van BUCK Consulting (4 

augustus 2022) beschrijft de mate waarin de alternatieven bijdragen aan 

doelstellingen 3 en 5. Product 5-03 Doelbereik Stedelijke Leefkwaliteit behandelt 

doelstelling 4. De vijf doelstellingen zijn getoetst aan de hand van een uitgebreide 

set beoordelingscriteria.  

Op het thema bereikbaarheid zijn criteria geformuleerd die bijdragen aan het 

Doelbereik. Er zijn ook bereikbaarheidscriteria die daar niet aan bijdragen. Deze 

criteria die niet bijdragen aan het Doelbereik bereikbaarheid, zijn beschreven in 

Product 6-01 Effectnotitie Bereikbaarheid en Verkeersveiligheid. Ook de impact van 

de alternatieven op de verkeersveiligheid staan in Product 6-01 opgenomen.  

Figuur 1. Nieuwe oeververbinding en HOV-verbindingen

1.2 Leeswijzer 
Dit rapport beschrijft allereerst in hoofdstuk 2  de onderzoeks- en scoringsmethodiek. 

Vervolgens staan in hoofdstukken 3 en 4 het doelbereik van de alternatieven op 

respectievelijk doelstellingen 1 en 2 getoetst. In het concluderende hoofdstuk 1 van 

deze notitie geeft alle beoordelingen weer in een samenvattende tabel. 
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2 Onderzoeksmethodiek en scoremethodiek 

2.1 Onderzoeksmethodiek
De zes alternatieven zijn voor de twee bereikbaarheidsdoelstellingen vergeleken op 

verschillende aspecten. Tabel 1 en tabel 2 bevatten deze aspecten van 

respectievelijk doelstellingen 1 en 2, alsmede onderliggende criteria, parameters om 

aan te toetsen en de onderzoeksmethodiek. 

Het aspect robuustheid/toekomstvastheid uit het beoordelingskader van de Notitie 

Reikwijdte en Detailniveau is niet behandeld als los aspect. De 

gevoeligheidsanalyses die hiervoor zijn uitgevoerd, zijn toegelicht bij de aspecten 

waar deze op van toepassing zijn. Zie paragraaf 0 voor een toelichting op de 

gevoeligheidsanalyses. 

Tabel 1: Onderzoekscriteria en methodiek doelstelling 1 (bereikbaarheid via de weg) 

Aspect Criterium Parameter Methode 

Verminderen knelpunt A16 

Van Brienenoordcorridor 

Verkeersafwikkeling en 

doorstroming  

Invloed op etmaalintensiteiten A16 (VB-brug parallelbanen, VB-brug hoofdbanen, 

parallelbanen A16 ten noorden van Kralingse Plein, A20, A15) 

Verkeersmodel MRDH versie 2.8 MIRT 

Verminderen knelpunt 

Algeracorridor 

Verkeersafwikkeling en 

doorstroming 

Invloed op etmaalintensiteiten Algeracorridor (N210 ten oosten van Kralingse 

Plein, parallelbanen en hoofdbanen Algerabrug) 

Verkeersmodel MRDH versie 2.8 MIRT 

Robuustheid van het 

netwerk (op niveau van 

HWN en OWN) 

De mate waarin de ingreep een 

alternatief biedt voor het verkeer, 

ingeval van een calamiteit 

Beschrijving robuustheid op netwerkniveau (HWN en OWN), ingaand op de 

samenhang tussen effecten van maatregelen in de betreffende werksporen 

Kwalitatieve inschatting d.m.v. expert judgement 
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Tabel 2: Onderzoekscriteria en methodiek doelstelling 2 (bereikbaarheid met het ov) 

Aspect Criteria Parameter Methode 

Ontlasting OV-assenkruis 

(verminderen knelpunt in het 

metronet noord-zuid en 

oost-west) 

De mate waarin de 

intensiteit/capaciteit (I/C) waarden 

verbeteren 

Aantal reizigers en I/C verhouding drukste punt/richting/uur op knelpunten 

metronet 
 Verkeersmodel MRDH versie 2.8 MIRT 

 Capaciteitsanalyse RET Berekeningen 

conform methodiek in Zeef 1 van de MIRT-

verkenning 

 Conform NMCA methodiek betekent een 

I/C waarde van 0,7 < ratio <0.9 dat de 

knelpunten naar verwachting zijn opgelost 

Verminderen knelpunt in het 

tramnet op de 

Erasmuscorridor 

De mate waarin de 

intensiteit/capaciteit (I/C) waarden 

verbeteren 

Capaciteit tram: 

 Aantal reizigers en I/C verhouding drukste punt/richting/uur op knelpunten 

tramnet 

 Beschrijving mogelijke aanpassing dienstregeling/frequentie (minder trams 

nodig in geval van minder reizigers, waardoor betrouwbaarheid vergroot 

kan worden) 

Doorstroming tram: 

Aantal voertuigbewegingen omliggende wegen (indicatief voor hinder van trams 

door autoverkeer) 

 Verkeersmodel MRDH versie 2.8 MIRT 

 Capaciteitsanalyse RET Berekeningen 

conform methodiek in Zeef 1 van de MIRT-

verkenning 

Kwaliteit OV: 

Netwerkeffectiviteit 

Kwantitatieve aspecten resultaat 

OV-product: 
 Frequentie conform uitgangspunten NKO en invoer in V-MRDH 

 Reistijd per OV tussen belangrijkste OV-knooppunten in netwerk (CS, 

Dijkzigt, Zuidplein, Stadionpark, Kralingse Zoom) o.b.v. verkeerskundige 

 OV-bereikbaarheid van stad en regio, uitgedrukt in reistijden tussen 

belangrijke herkomsten en bestemmingen  

 Looptijd om over te stappen tussen modaliteiten 

 Vervoerwaarde:  

o Instappers per etmaal HOV-verbindingen en treinstation 

Stadionpark 

o Overstappers tussen HOV-verbindingen en overstappers tussen 

HOV Kralingse Zoom – Zuidplein en trein station Stadionpark 

 I/C verhouding drukste punt/richting/uur nieuwe HOV-verbindingen 

 Vergroting OV-gebruik: 

o Extra reizigerskilometers in stedelijk OV (RET netwerk) 

o Extra reizigers (instappers) Oude Lijn 

 Modal shift van auto naar OV binnen regio Rotterdam

 Reistijd tussen belangrijkste OV-

knooppunten: conform product 4-01 

Verkeerskundig Ontwerp 

 Verkeersmodel MRDH versie 2.8 MIRT 

 Looptijden: Afstandmeting op kaart, 

conform product 4-01 Verkeerskundig 

Ontwerp 

Kwaliteit OV: 

Aantrekkelijkheid 

Kwalitatieve aspecten 

aantrekkelijkheid OV-product 
 Uitstraling/belevingswaarde/ comfort OV-product 

 Betrouwbaarheid 

 Belevingswaarde verknoping (diepte stations, loopafstanden, zichtlijnen, 

kruising andere verkeersstromen) 

 Kwalitatieve inschatting d.m.v. expert 

judgement 
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2.1.1. Gebruik van V-MRDH voor beoordeling 

In de MIRT-verkenning worden de effecten van de alternatieven afgezet tegen een 

referentiesituatie in 2040. Ten behoeve van de effectbeoordeling van de 

alternatieven zijn verkeersmodelberekeningen uitgevoerd met het Verkeersmodel 

MRDH (V-MRDH), versie 2.8 MIRT. Dit is gedaan voor alternatieven 1 t/m 5. Voor 

alternatief 6 is geen modelberekening uitgevoerd gezien de sterke gelijkenis met 

alternatief 2. Voor alle modelresultaten van alternatief 6 wordt dus de aanname 

gedaan dat deze hetzelfde zijn als van alternatief 2.  

Als referentie wordt in de MIRT-verkenning scenario StedRef2040 gebruikt. Dit is de 

stedelijke referentie van het V-MRDH met zichtjaar 2040 (gebaseerd op scenario 

‘hoog’). Deze referentie gaat uit van diverse autonome ontwikkelingen ten opzichte 

van het basisjaar 2016 (bestaande situatie). Dit betreft de realisatie van diverse 

vastgestelde ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen, alsmede nationale en 

regionale trends (zoals thuiswerken en aangepast parkeerbeleid), ten opzichte van 

2016. Zie bijlage A voor een overzicht van de ruimtelijke en infrastructurele 

ontwikkelingen die zijn opgenomen in StedRef2040.  

Deelstudie Oeververbinding & OV maakt gebruik van scenario StedRef2040N2. De 

code N2 in de naam van het referentiescenario refereert naar de gecorrigeerde 

versie van scenario StedRef2040 die door de deelstudie Oeververbinding & OV is 

gemaakt. Versie N2 bevat o.a.: 

 HOV-busverbinding CS – Zuidplein conform HOV KTA Maastunnel; 

 Afwaardering Maastunnelcorridor conform Verkeersexperiment Maastunnel. 

2.1.2. Gevoeligheidsanalyses 

Om de robuustheid / toekomstvastheid van de alternatieven te toetsen zijn enkele 

gevoeligheidsanalyses uitgevoerd. Dit betreft de volgende analyses: 

 Voor de capaciteitsanalyse van de bestaande metrolijnen wordt gerekend met 

een groeiscenario geprognosticeerd door het KiM, zoals beschreven in 

hoofdstuk 4.1. In dit groeiscenario wordt in 2023 weer dezelfde OV-vraag 

verwacht als in 2019, na een dip door de coronapandemie. Vanaf 2023 groeien 

de bezettingen elk jaar met 3%. De RET ziet ook een ander mogelijk 

groeiscenario, waarbij pas in 2025 het niveau van de OV-vraag in 2019 wordt 

bereikt, waarna de jaarlijkse groei 2% bedraagt. Dit lagere groeiscenario wordt 

als gevoeligheidsanalyse toegevoegd. 

 Parallel aan de MIRT-verkenning wordt door de Gemeente Rotterdam gewerkt 

aan de extra verstedelijking van Alexander tot Zuidplein (A-Z). In dit gebied 

zullen extra woningen en arbeidsplaatsen komen. Door deze extra woningen en 

arbeidsplaatsen zullen meer vervoersbewegingen ontstaan, wat impact heeft op 

het auto-, OV- en fietsnetwerk. Om deze impact te toetsen is met een 

verkeersmodelberekening in het V-MRDH het referentiescenario 

(StedRef2040N2) berekend mét 16.000 extra arbeidsplaatsen en ruim 12.000 

extra woningen in het gebied van A-Z. Tabel 3 bevat de toenames van 

arbeidsplaatsen en woningen per deelgebied ten opzichte van het 

referentiescenario van de MIRT-verkenning. Bijlage B toont de tabel in 

combinatie met de verdeling over de (V-MRDH)zones. 

Tabel 3: Aangepaste sociaaleconomische gegevens bij Extra Verstedelijking 

Gebiedsnaam
Extra arbeidsplaatsen t.o.v. 

StedRef2040

Extra woningen t.o.v. 

StedRef2040

Kralingse Zoom 4000 0

Excelsior 0 0

Erasmus Universiteit 0 0

Brainpark 250 1500

De Esch 250 500

Feyenoord City 2500 3946

Zuidplein 500 1000

A16 zone / Boszoom 500 1500

Alexanderknoop 2667 2222

Lage Land 5333 1778

Totaal 16000 12446

2040_Extra verstedelijking
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 Er is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd naar de impact van de maatregelen 

in het verkeerscirculatieplan (VCP)1 van de Gemeente Rotterdam en plannen 

voor de invoering van 30 km/u als maximumsnelheid2 op een groot aantal 

wegen in de stad (beiden vastgestelde documenten). Zie bijlage C voor de 

uitgangspunten en resultaten van deze gevoeligheidsanalyse. 

 In een groeifondspropositie wordt een frequentieverhoging van de bestaande 

metrolijnen A-E onderzocht. Een frequentieverhoging leidt tot meer capaciteit. 

De RET heeft de impact van deze frequentieverhoging onderzocht op de 

intensiteit/capaciteit-verhouding van het assenkruis. Hierbij is rekening 

gehouden met extra OV-vraag door de frequentieverhoging. RET is uitgegaan 

van 2% extra reizigersgroei, bovenop de modelberekeningen van dit 

gevoeligheidsscenario. 

 Naast de referentiesituatie is ook het alternatief met het hoogste aantal OV-

reizigers (in het vervolg ‘de bezetting’) op de nieuwe oeververbinding 

doorgerekend mét extra verstedelijking. Dit is alternatief 4 met een 

metroverbinding tussen Zuidplein en Kralingse Zoom. 

 Alternatief 2, het tramalternatief3 met de hoogste bezetting op de nieuwe 

oeververbinding, is doorgerekend met extra verstedelijking plus een 

doorkoppeling vanaf Kralingse Zoom naar Alexander, via de Boszoom. Dit 

is onderzocht in het kader van de gemeentelijke studie A-Z, waarbij een 

dergelijke tramverbinding tussen Alexander en Zuidplein in beeld is. Zie bijlage 

D voor de route en haltes van de doorkoppeling. 

 De laatste gevoeligheidsanalyse betreft de doorkoppeling van de nieuwe 

metroverbinding tussen Zuidplein en Kralingse Zoom naar Capelsebrug, 

via de bestaande metrobundel A/B/C. Dit is onderzocht ten behoeve van een 

eventuele toekomstige doorkoppeling. Dit is getoetst voor de metroverbinding 

via de weg Kralingse Zoom (alternatief 5) en niet via de Max Euwelaan 

(alternatief 4), vanwege de benodigde ruimte voor inpassing van de verbinding. 

Voor deze modelanalyse is de looptijd en overstaptijd van de nieuwe 

metroverbinding op de metrobundel A/B/C in oostelijke richting (en andersom) 

op 0 minuten gezet. Effectief betekent dit een doorkoppeling van de nieuwe 

1 Bron https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/9563476/2

2 Bron https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/10930308/1/s21bb015000_3_49117_tds

metroverbinding. Voor deze berekening is geen aanpassing gedaan aan de 

frequentie van metrolijnen A/B/C; de impact van een doorkoppeling op de 

bestaande dienstregeling is namelijk niet bekend. Dat wil zeggen dat de 

bestaande metrobundel een frequentie behoudt van 18 keer per uur per richting, 

en de nieuwe metroverbinding een frequentie behoud van 24 keer per uur per 

richting. De toetsingsmethodiek geeft daarom een bovengrens van de extra 

vervoerspotentie. In een volgende fase dient de exacte impact op de 

dienstregeling van de bestaande metro te worden bepaald. 

2.2 Scoringsmethodiek 
In Tabel 4 is de scoringsmethodiek ten behoeve van de effectrapportage 

weergegeven. 

Tabel 4: Scoringsmethodiek t.b.v. effectrapportage 

Score Verklaring

++ Zeer positieve bijdrage aan doelbereik 

+ Positieve bijdrage aan doelbereik

0 Geen of geringe bijdrage aan doelbereik 

- Negatieve bijdrage aan doelbereik

- - Zeer negatieve bijdrage aan doelbereik 

3 In afstemming met de Gemeente Rotterdam, projectteam A-Z is gekozen om een 

doorkoppeling van een tramverbinding te berekenen, niet een metroverbinding. Bij project A-Z 

past een tramverbinding beter bij de verstedelijkingsmogelijkheden die worden onderzocht.
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Figuur 2: Overzicht alternatieven van de MIRT Verkenning, werkspoor oeververbinding en OV. 
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3 Verbeteren bereikbaarheid via de weg

De eerste doelstelling van de MIRT-verkenning is gericht op het verbeteren van de 

bereikbaarheid via de weg. De mate waarin de zes alternatieven bijdragen aan deze 

doelstelling is getoetst aan de hand van drie beoordelingsaspecten. Deze aspecten 

zijn achtereenvolgend behandeld in paragrafen 3.1, 3.2 en 3.3. 

3.1 Verminderen knelpunt A16 Van Brienenoordcorridor 
De mate waarin de alternatieven bijdragen aan het verminderen van het knelpunt op 

de Van Brienenoordcorridor is gemeten aan de hand van etmaalintensiteiten van 

motorvoertuigen op enkele plekken: 

1. De hoofdstructuur van de A16 op de Van Brienenoordbrug; 

2. De parallelstructuur van de A16 op de Van Brienenoordbrug; 

3. De parallelstructuur van de A16 ten noorden van het Kralingse Plein. 

Uit de resultaten van de verkeersmodelstudie blijkt dat de effecten op de A15 en A20 

verwaarloosbaar zijn. Deze zijn daarom niet opgenomen in dit overzicht.  

Figuur 3: Meetpunten A16 Van Brienenoordcorridor 

Tabel 5 bevat de resultaten per meetpunt, waarin per alternatief de procentuele 

verschillen in etmaalbezetting zijn weergegeven ten opzichte van de referentie. De 

absolute waarden van de referentiesituatie zijn niet getoond, maar enkel de relatieve 

verschillen tussen de alternatieven en de referentiesituatie, zoals deze in het V-

MRDH naar voren komen. Belangrijke reden hiervoor is dat het NRM verkeersmodel 

van Rijkswaterstaat het geëigende model is voor concrete uitspraken over het 

Rijkswegennet. In deelstudie Oeververbinding en OV wordt gekeken of er grote 

verschillen zijn tussen alternatieven voor wat betreft oplossend vermogen van de 

knelpunten op de weg. 

Indien de nieuwe oeververbinding ruimte biedt voor gemotoriseerd verkeer en dus 

een alternatief biedt in het wegennet, dan neemt de etmaalbezetting op de 

parallelstructuur van de Van Brienenoordbrug af met 7-8%. Dit is het geval voor 

alternatieven 3 en 5. De effecten van de overige alternatieven op de parallelstructuur 

zijn zeer gering (<1%). Ook de effecten van alle alternatieven op de hoofdstructuur 

van de Van Brienenoordbrug alsmede de parallelstructuur ten noorden van het 

Kralingse Plein zijn zeer gering. 

3.1.1. Gevoeligheidsanalyses 

De impact van de getoetste gevoeligheidsscenario’s op de A16 Van 

Brienenoordcorridor is beperkt. Indien extra woningen en arbeidsplaatsen worden 

toegevoegd tussen Alexander en Zuidplein (scenario ‘extra verstedelijking’) neemt 

de etmaalbezetting op de Van Brienenoordbrug in totaal met ruim 1% toe. Verder 

heeft het doorkoppelen van de tram richting Alexander via de Boszoom of 

doorkoppelen van de metro bij Kralingse Zoom richting Capelsebrug een 

verwaarloosbaar effect op de Van Brienenoordcorridor. 
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Tabel 5: Etmaalbezettingen A16 Van Brienenoordcorridor op meerdere meetpunten, afgerond 

op hele procenten (Bron: V-MRDH 2.8 MIRT) 

3.1.2. Tussenconclusie 

De scores per alternatief voor aspect ‘verminderen knelpunt A16 Van 

Brienenoordcorridor’ zijn weergegeven in Tabel 6.  

In alternatieven 3 en 5 wordt autocapaciteit geboden op de nieuwe oeververbinding. 

Hierdoor neemt de bezetting op de parallelstructuur van de Van Brienenoordbrug af 

met 7-8%. Alternatieven 3 en 5 ontvangen hiervoor een positieve score. De overige 

alternatieven bieden geen autocapaciteit op de nieuwe oeververbinding en hebben 

daardoor een zeer beperkt effect op het knelpunt en ontvangen een neutrale score. 

Tabel 6: Beoordeling aspect ‘verminderen knelpunt A16 Van Brienenoordcorridor’ 

Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt 6

0 0 + 0 + 0 

Meetpunt Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt 6 

1. Etmaalbezetting A16 Van Brienenoordbrug (hoofdstructuur, beide richtingen) 0% 0% 0% 0% 0% 0%

2. Etmaalbezetting A16 Van Brienenoordbrug (parallelstructuur, beide richtingen) 0% 0% -7% 0% -8% 0%

3. Etmaalbezetting A16 (Parallelbanen ten noorden van Kralingse Plein, beide richtingen) -1% 0% -1% 0% 0% 0%
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3.2 Verminderen knelpunt Algeracorridor 
De mate waarin alternatieven bijdragen aan het verminderen van het knelpunt op de 

Algeracorridor wordt op eenzelfde manier gemeten als voor het knelpunt op de A16. 

De beschouwde meetpunten zijn als volgt (zie ook Figuur 4): 

1. De hoofdstructuur van de Algerabrug; 

2. De parallelstructuur van de Algerabrug; 

3. De N210 ten oosten van het Kralingse Plein; 

4. Nijverheidsstraat. 

Figuur 4: Meetpunten Algeracorridor 

Tabel 7: Etmaalbezettingen Algeracorridor op meerdere meetpunten. Voor de alternatieven zijn 

percentuele verschillen t.o.v. de referentie weergegeven. Bron: V-MRDH 

Tabel 7 bevat de resultaten per meetpunt. Bij alternatieven, waar geen autocapaciteit 

wordt geboden op de nieuwe oeververbinding, is geen tot een lichte afname 

zichtbaar in etmaalbezetting op de meetpunten. Bij alternatieven 3 en 5 vindt een 

verschuiving/herverdeling plaats van verkeer van de N210 naar de corridor 

Nesserdijk - Toepad – Nijverheidsstraat – Algerabrug. Dit komt doordat de nieuwe 

oeververbinding in deze alternatieven ruimte biedt voor motorvoertuigen. De autoreis 

tussen bijvoorbeeld Hillesluis en Krimpen aan den IJssel is bij deze alternatieven 

korter via de nieuwe oeververbinding en Nijverheidsstraat dan via de Van 

Brienenoordbrug en N210. Op de Algerabrug zelf is bij alternatieven 3 en 5 bijna 

geen effect zichtbaar. De alternatieven dragen niet bij aan het oplossen van het 

knelpunt op de Algeracorridor. 

3.2.1. Gevoeligheidsanalyses 

De gevoeligheidsanalyses laten geen significant verschil zien in het oplossend 

vermogen van het knelpunt op de Algeracorridor. 

3.2.2. Tussenconclusie 

De scores per alternatief voor aspect ‘verminderen knelpunt Algeracorridor’ zijn 

weergegeven in Tabel 8. Alternatieven 1/2/4/6 scoren neutraal, gezien het zeer 

beperkte oplossende vermogen van het knelpunt op de Algeracorridor. In 

alternatieven 3 en 5 verplaatst het verkeer zich, maar leidt het niet tot een lagere 

intensiteit op de Algerabrug. Ook hier wordt een neutrale score toegekend. 

Tabel 8: Beoordeling aspect ‘verminderen knelpunt Algeracorridor’ 

Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt 6

0 0 0 0 0 0 

Meetpunt Referentie Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt 6 

1. Etmaalbezetting Algerabrug (hoofdstructuur, beide richtingen)            32,400 -1% -1% 0% -1% 0% -1%

2. Etmaalbezetting Algerabrug (parallelstructuur, beide richtingen)            16,900 0% 0% 0% -1% 0% 0%

3. Etmaalbezetting N210 oost van Kralingse Plein (beide richtingen)            63,900 0% 0% -4% 0% -3% 0%

4. Etmaalbezetting Nijverheidsstraat (beide richtingen) 7,300 -3% -3% +30% -1% +22% -3%
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3.3 Robuustheid van het netwerk 
Als laatste aspect van ‘verbeteren bereikbaarheid via de weg’ is getoetst of de 

alternatieven de robuustheid van het hoofdwegennet (HWN) en onderliggend 

wegennet (OWN) verbeteren, zodat een alternatief wordt geboden voor verkeer, 

ingeval van een calamiteit. Hiervoor is gekeken naar weg-, ov- en fietsinfrastructuur. 

Weginfrastructuur 

Indien de nieuwe oeververbinding capaciteit biedt voor autoverkeer (zoals in 

alternatieven 3 en 5) wordt een extra verbinding gelegd voor motorvoertuigen tussen 

noord en zuid Rotterdam. De kruispunten rondom de nieuwe oeververbinding zitten 

op een gemiddelde werkdag al direct tegen de grenzen van de beschikbare 

capaciteit, waardoor bij calamiteiten geen significant betere doorstroming is. Dit komt 

onder andere door de latente vraag van circa 2.000 motorvoertuigen op de 

oeververbindingen die ontstaat als gevolg van de weguitbreiding. Het bieden van 

autocapaciteit op de nieuwe oeververbinding verlicht daarentegen wel de bezetting 

op de parallelstructuur van de Van Brienenoordbrug (-7 in alternatief 3 en -8% in 

alternatief 5) en de Willemsbrug (-7% in alternatief 3 en -11% in alternatief 5). Op 

deze bestaande oeververbindingen is dus meer ruimte om verkeer op te vangen bij 

calamiteiten. 

De nieuwe verbinding biedt geen geschikt alternatief in geval van calamiteiten op de 

Algerabrug. 

In alle alternatieven worden aanpassingen gedaan aan het onderliggend wegennet 

van Rotterdam Zuid. Een voorbeeld hiervan is het afwaarderen van het 

Stadionviaduct van 2x2 naar 2x1 rijstroken in alternatieven 1, 2, 3 en 6. De 

alternatieven zijn hierin niet onderscheidend van elkaar voor wat betreft 

netwerkrobuustheid. 

OV- en fietsinfrastructuur 

In alle alternatieven wordt nieuwe OV- en fietsinfrastructuur aangelegd. De nieuwe 

oeververbinding is toegankelijk voor zowel OV als fiets en biedt daarmee een 

alternatief voor de auto ingeval van calamiteiten. 

3.3.1. Tussenconclusie 

Alle alternatieven verbeteren de robuustheid van het netwerk door middel van 

nieuwe OV- en fietsinfrastructuur/verbindingen. Alternatieven 3 en 5 verbeteren de 

robuustheid van het netwerk meer dan de overige alternatieven door de verlichting 

van de bezetting op de Van Brienenoordbrug en Willemsbrug die wordt geboden 

door de nieuwe oeververbinding. Alternatieven 3 en 5 scoren daardoor zeer positief. 

De scores per alternatief voor aspect ‘robuustheid van het netwerk’ zijn 

weergegeven in Tabel 9. 

Tabel 9: Beoordeling aspect ‘robuustheid van het netwerk' 

Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt 6

+ + ++ + ++ + 
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4 Verbeteren bereikbaarheid met het OV

Naast een verbetering van de bereikbaarheid op de weg is een doelstelling van de 

MIRT-verkenning om de bereikbaarheid met het OV te verbeteren. Aan de hand van 

vier beoordelingsaspecten is getoetst in hoeverre de zes alternatieven bijdragen aan 

deze tweede doelstelling. Deze aspecten zijn achtereenvolgend behandeld in 

paragrafen 4.1, 4.2, 4.3 en 4.4. 

4.1 Ontlasting OV-assenkruis 
De NMCA 2017 voorspelt dat in de toekomst zowel voor het Rotterdamse metro- als 

tramnetwerk knelpunten ontstaan. In het metronetwerk ontstaan deze knelpunten in 

het OV-assenkruis, waar lijnen A/B/C (oost-west) samenkomen met lijnen D/E 

(noord-zuid). In de nieuwe versie van de NMCA 2017, de IMA 2021, komen deze 

knelpunten onverminderd naar voren. In hoeverre de alternatieven het OV-

assenkruis weten te ontlasten, is berekend middels een capaciteitsanalyse, die deels 

is gebaseerd op verkeersmodelresultaten uit het V-MRDH (versie 2.8 MIRT). De 

methodiek die is gehanteerd is hieronder toegelicht. 

Methodiek 

Voor de analyse is gekeken naar de intensiteit (bezetting) en verhouding tussen de 

intensiteit en capaciteit (I/C-verhouding) op de drukste punten op beide assen, in het 

drukste spitsuur, in de drukste richting. Voor metrolijnen A/B/C samen is dit het 

traject tussen Blaak en Beurs in de ochtendspits. Voor metrolijnen D/E samen is dit 

tussen Rijnhaven en Wilhelminaplein in de ochtendspits. De bezettingen in zichtjaar 

2040 zijn niet gebaseerd op de absolute waarden uit het V-MRDH model. Er is een 

gewijzigde aanpak gevolgd, omdat uit eerdere ervaringen blijkt, dat het model een 

onderschatting geeft van het OV-gebruik4  en daarnaast – o.a. als gevolg van corona 

– er een gewijzigd groeipatroon is ontstaan. De bezettingen zijn gebaseerd op de 

geactualiseerde prognose reizigersaantallen OV van het KiM (16 juni 2022) en als 

volgt bepaald: 

 de aanname is gedaan dat de reeds gerealiseerde vervoeromvang van de RET 

in 2019 na een dip door de coronapandemie weer wordt bereikt in 2023; 

4 In Zeef 1 van de MIRT Verkenning is geconstateerd dat het V-MRDH de resultaten voor de 
NMCA knelpunten in het assenkruis niet plausibel zijn.

 de aanname is gedaan dat de bezettingen elk jaar groeien met 3%. Dit geeft de 

referentiebezetting in 2040; 

 de resultaten uit het V-MRDH zijn vervolgens gebruikt om de relatieve 

verschillen te bepalen tussen de alternatieven en de referentie; 

 de uitkomst van de analyse laat de I/C-waarde voor een gemiddelde werkdag 

in de drukke maanden (september t/m november) zien. Dit is in lijn met de 

NMCA (en de huidige) Integrale Mobiliteitsanalyse (IMA); 

 de analyse kijkt alleen naar de intensiteiten en I/C-verhoudingen rondom Beurs 

en niet naar de transfercapaciteit op Beurs, waar de lijnen fysiek samenkomen 

(buiten scope MIRT-verkenning).  

De capaciteit is bepaald aan de hand van de normcapaciteit van de concessie, te 

weten alle zitplaatsen plus twee staanplaatsen per m2 (totaal 404-428 plaatsen, 

afhankelijk van het type voertuig). Het uitgangspunt is dat op de bestaande 

metrolijnen een frequentie van 18x per uur per richting wordt gehanteerd en 

voertuigen van 86 meter (dit zijn gekoppelde SG3 voertuigen). De capaciteitsanalyse 

is opgenomen in bijlage E. 

Resultaten 

Tabel 10 toont de resultaten van de analyse. Verhoudingen onder de 90% leiden 

niet tot knelpunten. Waarden tussen de 90 en 100% duiden op potentiële knelpunten 

en zijn geel gekleurd. Waarden boven de 100% duiden op knelpunten en zijn rood 

gekleurd. In de tabel is duidelijk zichtbaar dat er in de referentiesituatie forse 

knelpunten zijn. Alle alternatieven zorgen ervoor dat de omvang van de knelpunten 

afneemt, maar niet tot onder de 90% bezetting. Voor alle alternatieven geldt dat het 

effect op de bundel D/E (Rijnhaven  Wilhelminaplein) groter is dan op de bundel 

A/B/C (Blaak  Beurs). Dit komt, doordat het knelpunt op bundel D/E afneemt door 

zowel de treinbediening Stadionpark, HOV-bus en metro/tramverbinding. Bij de 
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bundel A/B/C gebeurt dit vooral door de metro-/tramverbinding. De 

metroalternatieven (4 en 5) dragen meer bij aan het beperken van de knelpunten  

dan de tramalternatieven (1, 2, 3 en 6), waarbij alternatief 4 het meeste effect heeft 

en alternatief 3 het minste. Geen van de alternatieven zorgt echter voor het oplossen 

van de capaciteitsknelpunten. 

4.1.1. Gevoeligheidsanalyses 

Alle gevoeligheidsanalyses tonen een impact op de bezetting (drukste uur 

ochtendspits) van het metro-assenkruis. De impact is hieronder per 

gevoeligheidsanalyse beschreven en gevisualiseerd in Figuur 5. 

 Indien wordt gerekend met een groeiscenario van 2% per jaar, startende in 2025 

in plaats van 2023, vallen de I/C-verhoudingen gematigder uit. Voor bundels 

A/B/C en D/E wordt deze waarde 1,03 en 1,19, respectievelijk. Ook bij dit lagere 

groeiscenario ontstaan knelpunten op beide bundels, maar treden de 

knelpunten later op. 

 Bij het referentiescenario mét extra verstedelijking tussen Alexander en 

Zuidplein neemt de I/C-verhouding op bundel A/B/C licht af met 1 procentpunt. 

Op de bundel D/E neemt de I/C-verhouding daarentegen licht toe met 2 

procentpunt. 

 Het doorvoeren van de maatregelen in het verkeerscirculatieplan onderzoek 

(VCP) voor invoering van 30 km/h, leiden tot een toename van het OV-gebruik. 

De analyses laten een toename zien van de bezettingen op het metroassenkruis 

van 6%. Dit leidt tot een vergroting van de knelpunten in het assenkruis ten 

opzichte van de referentie. 

 De frequentieverhoging van de bestaande metrolijnen naar 24x per uur vergroot 

de capaciteit en verlaagt dus de I/C-verhouding op de drukste punten. Bij de 

referentiesituatie met een frequentieverhoging zakt de I/C-verhouding naar 

respectievelijk 0,97 en 1,13 voor bundels A/B/C en D/E. De frequentieverhoging 

van de metrobundels heeft een groter oplossend vermogen van de OV-

knelpunten dan een nieuwe tram-/metroverbinding (alternatieven 2 en 4 zijn 

opgenomen in de figuur), maar er blijven knelpunten. De frequentieverhoging 

én een nieuwe oeververbinding leiden tot een flinke afname van de knelpunten. 

De I/C-waarden komen niet onder de 0.9, maar wel in de buurt van het oplossen 

van de knelpunten. 

 Bij alternatief 2, met extra verstedelijking én een doorkoppeling van de tramlijn 

van Kralingse Zoom naar Alexander via de Boszoom, neemt de I/C-verhouding 

op bundel A/B/C licht toe met 1 procentpunt. 

 Bij alternatief 4, met extra verstedelijking tussen Alexander en Zuidplein, 

verschuift de drukte iets van bundel A/B/C naar bundel D/E. 

 Bij alternatief 5 met doorkoppeling van de nieuwe metrolijn naar Capelsebrug 

neemt de bezetting op de nieuwe oeververbinding toe met 10.000 reizigers 

(+54% voor beide richtingen samen). De bezetting op het drukste punt van 

bundel A/B/C neemt af met 5.800 reizigers (-6%). De nieuwe oeververbinding 

heeft – in combinatie met de doorkoppeling - een aantrekkende werking op 

reizigers die gebruik maken van op de bestaande metrolijnen. Nb. Deze 

gevoeligheidsanalyse laat de bovenkant zien van de bandbreedte van het effect 

Tabel 10: Bezettingen (afgerond op honderdtallen) en I/C-verhoudingen OV-assenkruis. Bron: V-MRDH

Parameter Referentie Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt 6 

Bezetting drukste uur ochtendspits Blaak -> Beurs  

(afgerond op honderdtallen) 
9.400 9.200 9.200 9.300 8.800 9.000 9.200

I/C-verhouding Blaak -> Beurs 1,27 1,24 1,23 1,25 1,19 1,21 1,23

Bezetting drukste uur ochtendspits Rijnhaven -> 

Wilhelminaplein (afgerond op honderdtallen) 
10.900 10.200 10.200 10.300 9.700 9.800 10.200

I/C-verhouding Rijnhaven -> Wilhelminaplein 1,46 1,36 1,37 1,37 1,29 1,30 1,37
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van een doorkoppeling. Zie paragraaf 0 voor een toelichting op deze 

gevoeligheidsanalyse. 

Figuur 5: I/C-verhouding metrolijnen A-E op drukste punt, uur en richting (Bron: V-MRDH) 
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4.1.2. Tussenconclusie 

De scores per alternatief voor aspect ‘Ontlasting OV-assenkruis’ zijn weergegeven 

in Tabel 11. De knelpunten in het OV-assenkruis worden in alternatieven 1, 2, 3 en 

6 minder groot, maar lossen deze niet op. Deze alternatieven scoren daarom 

positief. Alternatieven 4 en 5 hebben een groter effect dan de tram en ontvangen 

daardoor een zeer positieve score. 

Tabel 11: Beoordeling aspect ‘Ontlasting OV-assenkruis’ 

Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt 6

+ + + ++ ++ + 
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4.2 Verminderen knelpunt tramnet Erasmuscorridor 
Naast knelpunten in het metronetwerk rapporteert de NMCA 2017 ook over een 

verwacht knelpunt in het tramnetwerk op de Erasmuscorridor. Dit betreft kruispunten 

aan weerszijden van de Erasmusbrug en binnenstad, en in het bijzonder Hofplein. 

In tegenstelling tot bij de metroknelpunten zijn de tramknelpunten slechts ten dele 

gerelateerd aan de capaciteit van het OV-netwerk. De interactie met overig verkeer 

is een belangrijke factor in de mate van doorstroming (en dus robuustheid) van de 

tram. Mogelijke oplossingen om het tramknelpunt te verminderen zijn: 

 Inzet van minder trams. Dit is een optie als bezettingen dalen als gevolg 

van de nieuwe (H)OV-verbindingen; 

 Minder autoverkeer rondom de Erasmuscorridor als gevolg van de nieuwe 

oeververbinding / maatregelen in het wegennet.  

Daarom is getoetst op de trambezettingen en motorvoertuigintensiteiten rond de 

Erasmusbrug en Hofplein, op basis van intensiteiten uit het V-MRDH (ochtendspits). 

Voor de Erasmusbrug zijn het Vasteland, Boompjes, Erasmusbrug en Posthumalaan 

beschouwd. Voor Hofplein zijn Weena, Schiekade, Pompenburg en de Coolsingel 

beschouwd. 

Tabel 12 bevat de bezettingen van het OV en intensiteiten van motorvoertuigen bij 

de Erasmusbrug en Hofplein. De bezettingen/intensiteiten zijn van de ochtendspits 

(7.00-9.00u in het V-MRDH), in de drukste richting. Bij alle alternatieven neemt de 

bezetting van de tram af rond de Erasmusbrug. De belangrijkste reden voor deze 

afname is de opwaardering van de HOV-bus door de Maastunnel, die reizigers 

aantrekt vanuit de tram, ten opzichte van de referentie. Bij motorvoertuigen is een 

herverdeling zichtbaar over het netwerk, door de aanpassingen aan het wegennet 

op Zuid: Vasteland en Boompjes worden bij de meeste alternatieven drukker, maar 

de Erasmusbrug en Posthumalaan worden rustiger. Per saldo neemt de intensiteit 

van motorvoertuigen op de Erasmuscorridor het meeste af bij alternatief 5, gevolgd 

door alternatief 3, gegeven de meetpunten. Op het totaal aan oeververbindingen (en 

toeleidende wegen) is er juist meer verkeer. Dit is verklaarbaar omdat de nieuwe 

oeververbinding autocapaciteit biedt in alternatief 3 en 5 en daardoor (extra) verkeer 

aantrekt. 

Tabel 12: Procentuele toe-/afname bezettingen OV en intensiteiten motorvoertuigen rond Erasmusbrug en Hofplein (afgerond op hele procenten). Bron: V-MRDH

Parameter Referentie Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt 6

Trambezettingen en 
motorvoertuigintensiteiten 
rond Erasmusbrug in de 
ochtendspits van 7.00-
9.00u in de drukste 
richting. 

(Voor de alternatieven: 
%-verschil t.o.v. 
referentie) 

Bezetting tram Schiedamsedijk 2.350 -5% -6% -7% -4% -5% -6%

Bezetting tram Erasmusbrug 2.540 -5% -7% -7% -4% -6% -7%

Bezetting tram Laan op Zuid 3.100 -4% -6% -6% -3% -5% -6%

Intensiteit motorvoertuigen Vasteland 2.240 +1% +1% +1% +1% -1% +1%

Intensiteit motorvoertuigen Boompjes 1.820 +1% +1% 0% +1% -4% +1%

Intensiteit motorvoertuigen Erasmusbrug 2.010 -3% -4% -6% -5% -3% -4%

Intensiteit motorvoertuigen Posthumalaan 1.230 -3% -5% -4% -6% -2% -5%

Trambezettingen en 
motorvoertuigintensiteiten 
rond Hofplein in de 
ochtendspits van 7.00-
9.00u in de drukste 
richting. 

(Voor de alternatieven: 
%-verschil t.o.v. 
referentie) 

Bezetting tram Weena 2.310 0% 0% 0% +1% 0% 0%

Bezetting tram Schiekade 1.060 0% 0% 0% -1% -1% 0%

Bezetting tram Pompenburg 980 -1% 0% -1% 0% 0% 0%

Bezetting tram Coolsingel 950 -3% -4% -3% -6% -5% -4%

Intensiteit motorvoertuigen Weena 1.420 0% +1% 0% +1% 0% +1%

Intensiteit motorvoertuigen Schiekade 1.600 +1% +1% 0% +1% 0% +1%

Intensiteit motorvoertuigen Pompenburg 1.170 0% +1% 0% +1% -1% +1%

Intensiteit motorvoertuigen Coolsingel 640 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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De trambezettingen bij het Hofplein nemen in alle alternatieven licht af op de 

Coolsingel. De verschillen in bezetting op Weena, Schiekade en Pompenburg zijn 

verwaarloosbaar. De intensiteiten van motorvoertuigen verschillen marginaal.  

4.2.1. Gevoeligheidsanalyses 

De gevoeligheidsanalyses laten geen significant verschil zien in het oplossend 

vermogen van het knelpunt op de Erasmuscorridor. 

4.2.2. Tussenconclusie 

De scores per alternatief voor aspect ‘Verminderen knelpunt tramnet 

Erasmuscorridor’ zijn weergegeven in Tabel 13. 

De alternatieven scoren licht positief op het verminderen van de tramknelpunten op 

de Erasmuscorridor. De onderlinge verschillen zijn van de alternatieven zijn 

beperken en daarom scoren de alternatieven gelijkwaardig op dit aspect. 

Tabel 13: Beoordeling aspect ‘Verminderen knelpunt tramnet Erasmuscorridor’ 

Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt 6

+ + + + + + 
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4.3 Kwaliteit OV: Netwerkeffectiviteit 
Het derde toetsingsaspect van doelstelling ‘bereikbaarheid met het ov’ betreft de 

netwerkeffectiviteit van de drie (H)OV-verbindingen van de MIRT-verkenning. De 

netwerkeffectiviteit is getoetst aan de hand van enkele parameters. Deze parameters 

zijn verdeeld over Tabel 15 en Tabel 16 en zijn hieronder toegelicht.  

Frequentie 

De frequenties die zijn gehanteerd, zijn conform de uitgangspunten van de Notitie 

Reikwijdte en Detailniveau van de MIRT-verkenning. Voor de HOV-bus tussen 

Rotterdam CS en Zuidplein en de tram tussen Zuidplein en Kralingse Zoom 

(alternatieven 1/2/3/6) bedraagt de frequentie 12 keer per uur per richting. Voor de 

metro tussen Zuidplein en Kralingse Zoom (alternatieven 4/5) is een frequentie van 

24 keer per uur per richting voorzien. Dit betekent een hoogwaardige OV-bediening 

voor alle alternatieven. De Sprinterdienst tussen Den Haag Centraal en Dordrecht 

blijft 6 keer per uur per richting rijden. 

Gemiddelde snelheid 

 De gemiddelde snelheid van de HOV-bus door de Maastunnel is voor alle 

alternatieven redelijk vergelijkbaar, tussen de 18,1 en 19,1 kilometer per uur van 

start- tot eindpunt. De gemiddelde snelheid van de HOV-bus ligt iets hoger, 

wanneer wordt gemeten tot aan de halte Pleinweg. Een deel van de reizigers 

gaat deze halte gebruiken voor de verbinding vanuit/richting Rotterdam CS; 

 De tramverbindingen van alternatieven 2 en 3 hebben en hogere gemiddelde 

snelheid dan de verbinding in alternatief 1. Dit komt omdat alternatieven 2 en 3 

veelal gebruik maken van ongelijkvloerse infrastructuur waardoor geen tijd 

wordt verloren bij gelijkvloerse kruisingen met overig verkeer; 

 De metroverbindingen zijn sneller en halen gemiddeld ruim 37 kilometer per uur. 

Nb. De gemiddelde snelheid van alternatief 5 ligt hoger dan die van alternatief 

4. Dit komt doordat de afstand tussen stations Stadionpark en De Esch langer 

is in alternatief 5. De metro kan dan langere op hogere snelheid rijden. De totale 

rijtijd van Zuidplein tot Kralingse Zoom is – door de kleinere afstand - bij 

alternatief 4 iets korter dan bij alternatief 5.

Reistijd per OV tussen belangrijkste knooppunten 

De reistijden tussen knooppunten per HOV-bus zijn afhankelijk van de haltering bij 

EMC/Dijkzigt en de route op Zuid. Bij de ‘inprikker’ bij EMC/Dijkzigt naar de 

Rochussenstraat (alternatieven 1 en 4) is de reistijd tussen CS en EMC/Dijkzigt een 

minuut langer. De alternatieven met route via de Pleinweg (alternatieven 2/4/6) 

bieden reizigers tussen EMC/Dijkzigt en Zuidplein de optie bij halte Pleinweg uit te 

stappen. Deze reizigers lopen via de Gooilandsingel naar het metro- en busstation 

Zuidplein. Indien reizigers blijven zitten tot Zuidplein is de route op Zuid via de 

Carnissesingel het snelst.  

De lagere gemiddelde snelheid van de tram – ten opzichte van de metro - vertaalt 

zich in langere reistijden tussen OV-knooppunten voor alternatieven 1, 2, 3 en 6. De 

tramroute van alternatieven 2 en 6 bieden de kortste reistijd van de 

tramalternatieven. De reistijden van metro-alternatieven 4 en 5 zijn sterk 

vergelijkbaar met elkaar.  

4.3.1. OV-bereikbaarheid van stad en regio 

De OV-bereikbaarheid van stad en regio is uitgebreid getoetst in de 

effectbeoordeling van doelstellingen 3 (Faciliteren verstedelijking, zie 

‘Effectbeoordeling verstedelijking en kansen voor mensen’ van BUCK Consulting, 4 

augustus 2022) en 5 (Verbeteren van kansen voor mensen). Om puur de effectiviteit 

van de netwerkverbeteringen in kaart te brengen is OV-bereikbaarheid van stad en 

regio hier getoetst op basis van zeven relaties van deur tot deur die reizen simuleren 

via alle onderzochte lijnen en oeververbindingen. Zie Tabel 14 en Figuur 6. 



MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam / 5-02 Effectnotitie doelbereik  / Proj.nr. MN002447 / Definitief / 9 augustus 2022 21 

Tabel 14: Getoetste reisrelaties per OV 

# Reisrelatie Type relatie Passerende lijn/oeververbinding

1 Campus EUR – Ikazia Stad – Stad Oeververbinding

2 Gouda – Ahoy Regio – Stad Oeververbinding

3 Zwijndrecht – Kralingen Regio – Stad Oeververbinding / Stadionpark 

4 Numansdorp – EMC Regio – Stad Maastunnel / overstap Zuidplein

5 TU Delft – Cultuurcampus Regio – Stad Maastunnel

6 Hillesluis – Capelle 

Centrum

Stad – Stad Oeververbinding / overstap 

Kralingse Zoom

7 Carnisse – Schiedam 

Centrum 

Stad – Stad Maastunnel 

Figuur 6: Getoetste reisrelaties per OV 

1. De reis tussen de campus van de Erasmus Universiteit en het Ikazia ziekenhuis 

wordt flink verkort door de nieuwe tram/metrolijn. De metroverbinding van 

alternatief 4 verkort de reistijd op deze relatie het meest. Daarna volgt alternatief 

5 (metro) en kort daarop alternatieven 2 en 6 (tram). De tramverbindingen van 

alternatieven 1 en 3 weten de reistijd het minst te verkorten; 

2. De reis tussen Gouda en Ahoy wordt alleen in alternatief 4 iets korter. In de 

andere alternatieven blijft de treinreis naar Rotterdam Centraal gevolgd door de 

metroreis met lijnen D/E de kortste route; 

3. De reis van Zwijndrecht naar Kralingen wordt twee minuten langer doordat de 

rijtijd van de Sprinter tussen Dordrecht en Rotterdam Blaak met ditzelfde getal 

wordt verlengd door het halteren bij Stadionpark; 

4. In alternatieven 2, 4 en 6 wordt de reis tussen Numansdorp en EMC iets korter. 

Dit komt door de gunstige ligging van halte Pleinweg van de HOV-bus waardoor 

reizigers bij Zuidplein snel kunnen overstappen van streek- naar HOV-bus; 

5. De reis tussen de TU Delft en Cultuurcampus wordt in alle alternatieven iets 

sneller door de frequentere bediening van de HOV-bus. Hierdoor is de overstap 

van trein op HOV-bus bij Rotterdam CS korter. 

6. De reistijd tussen Hillesluis en Capelle Centrum neemt af door de komst van de 

nieuwe oeververbindende tram/metrolijn. De afname van reistijd is het grootst 

bij alternatieven 1, 2, 4 en 6 vanwege de gunstige ligging van de haltes/station 

ten opzichte van Hillesluis.  

7. De reis tussen Carnisse en Schiedam Centrum is in alle alternatieven ruim een 

minuut korter door de frequentere bediening van de HOV-bus. Hierdoor is de 

gemiddelde wachttijd korter. 

De analyse leert dat vooral de stedelijke relaties rondom de oeververbinding forse 

reistijdwinst hebben, soms tot een halvering van de reistijd. Op de regionale relaties 

is de reistijdwinst minder. Dit is te verklaren door het feit dat de reistijdwinst in het 

Rotterdamse OV-netwerk een grotere impact heeft op een korte stedelijke reis dan 

een lange regionale reis. Daarnaast betekent de inpassing van station Stadionpark 

in de treindienstregeling een achteruitgang van bereikbaarheid voor mensen die over

Stadionpark heen reizen zonder over te stappen. Tot slot wordt dit verklaard doordat 

de HOV-verbindingen zonder grote wijzigingen aan het onderliggende OV-netwerk 

en zonder doorkoppelingen zijn onderzocht. De reistijdwinst voor de regionale reizen 
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zou bij verdere uitwerking nog kunnen worden vergroot door de verbinding met 

regionale OV-lijnen te zoeken. Voorbeelden hiervan zijn een doorkoppeling naar 

Capelsebrug, of betere aantakking van regionaal busvervoer bij Stadionpark of 

Zuidplein.  

Voor een uitgebreidere analyse van de effecten van de alternatieven op de 

bereikbaarheid, zie ‘Effectbeoordeling verstedelijking en kansen voor mensen’. 

Looptijden OV-knooppunten HOV-bus 

De looptijden van de HOV-bus bij knooppunten EMC/Dijkzigt en Zuidplein zijn vrijwel 

gelijk bij alle alternatieven. Het enige verschil is de iets langere looptijd tussen 

metrostation Dijkzigt en de westelijke halte op de ’s-Gravendijkwal in alternatieven 

2, 3, 5 en 6. Hierbij is het uitgangspunt dat de ‘ondergrondse verbinding’ tussen de 

bushaltes en de metrohal is uitgevoerd als tapis roulant’. 

Nb. De bandbreedte in de looptijd bij EMC/Dijkzigt komt door de afstand tussen de 

westelijk en oostelijk gelegen halte op de ’s-Gravendijkwal van de HOV-bus. De 0,5 

minuten bij Zuidplein – metro is de overstaptijd van HOV-bus naar metro. De 2,5 

minuut is vice versa. Dit komt door de ligging van de uitstaphalte (bus) bij Zuidplein. 

Looptijden OV-knooppunten tram / metro 

De tram- en metroverbindingen variëren meer in looptijden. Een tramhalte of 

metrostation op de Strevelsweg ten westen van Ikazia (alternatieven 2, 4 en 6) biedt 

een langere looptijd naar andere modaliteiten dan een halte/station op de Pleinweg 

(alternatieven 1, 3 en 5). Bij station Stadionpark biedt alternatief 3 de kortste looptijd, 

met een tramhalte op het Stadionviaduct, vlak naast het voorziene busstation op het 

Stadionviaduct bij deze variant en stijgpunten richting treinperrons. Bij knooppunt 

Kralingse Zoom zijn looptijden erg vergelijkbaar met elkaar. 

Looptijden bij overstappen hebben (modelmatig) een hoge elasticiteit. Dat wil 

zeggen dat langere looptijden leiden tot minder reizigers. Dit blijkt ook uit de 

verkeersmodelberekeningen van zowel Zeef 1 en Zeef 2. De duur van de looptijden 

bij overstappen is dus een belangrijke factor in de prestatie van een OV-verbinding. 

Looptijden zijn in de praktijk ‘gevoelsmatig’ te beïnvloeden door ruimtelijke-

/omgevingsfactoren. Het is daarom belangrijk om bij verdere uitwerking te zoeken 

naar optimalisatie in overstaptijd en -kwaliteit. 
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Tabel 15: Parameters netwerkeffectiviteit deel 1. Bron van parameter ‘OV-bereikbaarheid van stad en regio’: V-MRDH 

Parameter Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt 6 

Frequentie

(per uur per richting) 

HOV CS - Zuidplein 12 12 12 12 12 12 

HOV Zuidplein - Kralingse Zoom 12 12 12 24 24 12 

Sprinter Den Haag Centraal – Dordrecht 6 6 6 6 6 6 

Gemiddelde snelheid

(km/u) 

HOV CS - Zuidplein 18,1 18,8 19,1 18 19,1 18,8 

HOV Zuidplein - Kralingse Zoom 23,6 27,6 26,5 37,2 39,5 27,6 

Reistijd per OV tussen belangrijkste 

OV-knooppunten in netwerk

(min) 

CS - EMC/Dijkzigt (HOV-bus) 7,6 6,6 6,6 7,6 6,6 6,6 

EMC/Dijkzigt - Zuidplein (HOV-bus) 13,7 14,1 12,2 15,6 12,2 14,1 

Zuidplein - Stadionpark (tram/metro) 7,4 7,3 6,9 3,9 3,8 6,6 

Stadionpark - Kralingse Zoom (tram/metro) 8,4 5,9 7,1 5,1 5,5 5,8 

OV-bereikbaarheid van stad en regio, 

uitgedrukt in reistijden  

(procentueel verschil t.o.v. referentie) 

De gerapporteerde reistijden zijn inclusief 

wachttijd op instap- en overstaphalte en 

tussen de centra van herkomst- en 

bestemmingszone. De wachttijd bij overstap is 

de helft van het interval van de aansluitende 

lijn (bv. 5 minuten bij een frequentie van 6 keer 

per uur).

Campus EUR – Ikazia -29% -37% -31% -47% -41% -37% 

Gouda - Ahoy  0% 0% 0% -2% 0% 0% 

Zwijndrecht -Kralingen  6% 6% 6% 6% 6% 6% 

Numansdorp - EMC  0% -3% 0% -4% 0% -3% 

TU Delft  - Cultuurcampus -3% -1% -2% -2% -2% -1% 

Hillesluis - Capelle Centrum -25% -24% -17% -30% -12% -24% 

Carnisse – Schiedam Centrum -6% -6% -5% -8% -5% -6% 

Looptijden OV-knooppunten

HOV-bus CS - Zuidplein (min) 

EMC/Dijkzigt - metro 2,5 2,5-3,0 2,5-3,0 2,5 2,5-3,0 2,5-3,0 

Zuidplein - metro 0,5-2,5 0,5-2,5 0,5-2,5 0,5-2,5 0,5-2,5 0,5-2,5 

Zuidplein - bus 0 0 0 0 0 0 

Looptijden OV-knooppunten  

tram/metro Zuidplein – Kralingse Zoom 

(min) 

Zuidplein - metro 4 5,5 4 5,5 4 5,5 

Zuidplein - bus 2 4,5 2 4,5 3 4,5 

Stadionpark - trein 3 2 1,5 3 3,5 5 

Stadionpark - bus 0,5 2 0,5 1,5 3 2,5 

Kralingse Zoom - metro 1,5 2 2 1,5 2,5 2 

Kralingse Zoom - bus 1,5 1 1 1 2 1 
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De resultaten van navolgende parameters zijn in Tabel 16 opgenomen. 

Instappers HOV-bus CS - Zuidplein 

Bij de HOV-busverbinding is zichtbaar dat de alternatieven met een route via de 

Carnissesingel (alternatieven 1/3/5) circa 10% meer instappers trekken in Rotterdam 

Zuid dan via de Pleinweg (alternatieven 2/4/6). De impact van de routekeuze op Zuid 

op de bezetting in de Maastunnel is beperkt. Bij de route via de Pleinweg is halte 

Pleinweg de belangrijkste in- en uitstaphalte, en niet busstation Zuidplein.  

De andere variabele is een inprikker bij de Rochussenstraat naar Dijkzigt (alternatief 

1/4) of halteren aan de ’s-Gravendijkwal met een voetgangerstunnel (alternatief 

2/3/5/6). De inprikker zorgt voor minder instappers op de totale lijn (circa 2%), maar 

meer instappers bij Dijkzigt (circa 25%). Halteren aan de ’s-Gravendijkwal tot het 

omgekeerde.  

Daarmee heeft de busverbinding in alternatieven 3 en 5 (zelfde route) het hoogste 

totaalaantal instappers en bezetting in de Maastunnel. Alternatief 1, mét inprikker bij 

Dijkzigt en een route via de Carnissesingel, volgt kort daarop. De HOV-

busverbinding in alternatief 4 met inprikker bij Dijkzigt en route via de Pleinweg trekt 

de minste instappers.  

Tevens is uit de kleine verschillen in modelresultaten van de busverbinding in 

alternatieven 3 en 5 te concluderen dat de bus onafhankelijk opereert van de nieuwe 

tram-/metroverbinding naar Kralingse Zoom. De modelresultaten van de tram-

/metroverbinding in alternatieven 3 en 5 zijn namelijk wél verschillend. 

Instappers HOV Zuidplein – Kralingse Zoom 

Bij de HOV-verbinding tussen Zuidplein en Kralingse Zoom trekken de 

metroverbindingen – door de reistijd en hogere frequentie - circa 80% meer 

instappers op etmaalbasis dan de tramverbindingen. Het grootste verschil tussen 

beide metroverbindingen zit in de looptijd bij overstap op knooppunten Zuidplein, 

Stadionpark en Kralingse Zoom. De stationslocaties op de Pleinweg (alternatief 5), 

Olympiaweg (alternatief 4) en in het verlengde van de Max Euwelaan (alternatief 4) 

5 De relatieve hoeveelheid overstappers is bepaald door het aantal overstappers te delen door 

het totaal aantal instappers bij Zuidplein van HOV-bus én metro/tram.

zorgen voor de meeste instappers. Per saldo heeft alternatief 4 dus het meeste 

totaalaantal instappers en rivierkruisende instappers (bezetting op de 

oeververbinding). Alternatief 5 volgt kort daarop. 

Van de tramalternatieven heeft alternatief 1 het hoogste totaalaantal instappers, en 

alternatieven 2 en 6 leveren het hoogste aantal rivierkruisende instappers. De 

resultaten van alternatief 1 vallen grotendeels te verklaren door het aantal instappers 

bij halte Roseknoop (circa 2.300) waar een overstap met tramlijn 23 wordt geboden. 

De resultaten van alternatief 2 wordt grotendeels verklaard door de snelle, directe 

route van Zuidplein naar Kralingse Zoom. De tramverbinding in alternatief 3 lijkt op 

deze van alternatief 2, maar heeft een langere route en een lagere gemiddelde 

snelheid (en dus een langere reistijd). Hierdoor trekt deze verbinding minder 

reizigers. 

Instappers Station Stadionpark 

Bij station Stadionpark stopt in alle alternatieven 6 keer per uur de Sprinter tussen 

Den Haag Centraal en Dordrecht, in beide richtingen. Bij de tramalternatieven 

(1/2/3/6) stappen naar verwachting dagelijks tussen de 6.600 en 7.000 reizigers in. 

Bij de metroalternatieven ligt dit getal iets lager: 6.200 tot 6.500 instappers. Bij de 

tramalternatieven trekt de treindienst meer ‘lokale’ reizigers die niet overstappen 

vanuit een andere modaliteit. Met andere woorden: de tram heeft bij Stadionpark een 

veel lokalere functie en is belangrijker voor de bereikbaarheid van gebieden er 

omheen. Bij de metroalternatieven trekt de treindienst meer reizigers die 

overstappen vanuit de metro (zie volgende paragraaf). 

Overstappers per etmaal 

Bij Zuidplein hebben reizigers de optie om over te stappen tussen de HOV-bus en 

tram/metro. Het aantal overstappers per etmaal is afgeleid uit 

verkeersmodelresultaten. In absolute zin is het aantal overstappers tussen HOV-bus 

en metro (700-800 per etmaal) groter dan tussen HOV-bus en tram (200-400 per 

etmaal). In relatieve zin5 stapt bij alternatieven 1, 3, 4 en 5 circa 6% van de reizigers 

over. Bij alternatieven 2 en 6 bedraagt dit 3%. Deze cijfers leren dat het aantal 

doorgaande reizigers over Zuidplein gebruikmakend van beide HOV-verbindingen 
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beperkt is. Verder is te stellen dat een eindhalte van de tram op de Strevelsweg 

(alternatieven 2 en 6) trekt minder reizigers naar de HOV-bus dan een eindhalte op 

de Pleinweg. 

Het aantal overstappers tussen de tram/metroverbinding en treindienst bij 

Stadionpark ligt tussen de 2.000 per etmaal voor de tramalternatieven en 3.000 per 

etmaal voor de metroalternatieven. De metroverbindingen hebben dus een sterkere 

overstaprelatie met de trein dan de tramverbindingen.  

I/C verhouding HOV-verbindingen 

Voor beide nieuwe HOV-verbindingen is de I/C-verhouding berekend door de RET 

op basis van intensiteiten uit het V-MRDH. Hiervoor zijn de intensiteiten van het 

drukste punt, spitsperiode en richting gehanteerd. In Tabel 16 zijn de I/C-verhouding 

gerapporteerd. Verhoudingen onder de 0,9 leiden naar verwachting tot geen 

knelpunten. Waarden tussen de 0,9 en 1,0 duiden op potentiële knelpunten en zijn 

geel gekleurd. Waarden boven de 1,0 duiden op knelpunten en zijn rood gekleurd. 

HOV-Maastunnel 

Voor de HOV-verbinding door de Maastunnel volstaat een frequentie van 12 keer 

per uur met een standaard bus niet. Dit geldt zowel voor de referentiesituatie als 

voor de alternatieven. Voor de alternatieven 2, 3, 5, 6 en in mindere mate 1 volstaat 

zelfs geleed materieel (18 meter lang) niet. Hier is inzet van dubbelgeleed materieel 

(24 meter lang) of een frequentieverhoging nodig. Voor alternatief 4 is de capaciteit 

van een enkelgelede bus voldoende. NB. Op basis van de berekening van het V-

MRDH zou er sprake kunnen zijn van een overschatting van het aantal reizigers in 

de HOV-bus omdat dit een bestaande lijn is. 

HOV oeververbinding 

Voor de tram is een frequentie van 12 keer per uur met een standaard tramvoertuig 

met een lengte van 30 meter (ongekoppelde Citadistram) voldoende; gekoppeld 

rijden is niet nodig. Voor de metroalternatieven leidt een frequentie van 24 keer per 

uur met een ongekoppeld voertuig van 43 meter tot overcapaciteit (I/C-verhouding 

van 0,3). Een lagere frequentie en/of kleiner materieel (30 meter lengte per voertuig) 

is mogelijk om de gevraagde capaciteit op de oeververbinding te bieden. 

Vergroting OV-gebruik 

Het OV-gebruik van het stedelijke OV netwerk van RET is gemeten aan de hand van 

het aantal reizigerskilometers. Bij alternatieven 1, 2 en 6 neemt dit aantal licht af, 

door de snellere route van de nieuwe tramlijn tussen Zuidplein en Kralingse Zoom. 

Bij alternatief 3 is geen verschil zichtbaar. Het aantal reizigerskilometers bij 

alternatieven 4 en 5 neemt licht toe vanwege de hogere toename van het totale 

aantal reizigers bij een nieuwe metrolijn. 

Het totaal aantal instappers op de Oude Lijn – waarover diverse Intercity-diensten, 

de HSL en Sprinterdiensten rijden, neemt zeer beperkt af. Dit ondanks een toename 

van instappers in de Sprinterdiensten. Deze waargenomen afname is het gevolg van 

verbeterde stedelijke OV-verbindingen in Rotterdam.   

Modal shift van auto naar OV binnen regio Rotterdam 

In alle alternatieven neemt het aantal autoritten in regio Rotterdam zeer licht af. 

Aangezien de nieuwe oeververbinding bij alternatieven 3 en 5 ruimte biedt voor 

autoverkeer is de afname van het aantal autoritten bij deze alternatieven het kleinst 

(circa 1.200 ritten ofwel 0,1%). De afname van autoverkeer is het grootst bij 

alternatieven 1, 2 en 6 (circa 3.200 ritten ofwel 0,3%).  

Tegenover de lichte afname van autoverkeer staat een toename van OV reizen in 

regio Rotterdam van ruim 1%. Het aantal OV-ritten neemt toe met circa 8.000 in de 

tramverbindingen (alternatief 1 en 2) en metroverbinding (alternatief 4) met het 

hoogste totaalaantal instappers. Bij de tramverbinding uit alternatief 3 en 

metroverbinding uit alternatief 5 neemt het aantal OV ritten toe met circa 6.200.  

In alle alternatieven wordt het fietsnetwerk uitgebreid met de nieuwe 

oeververbinding. Dit vergroot het aantal fietsritten per etmaal. Echter wordt het OV-

aanbod in de stad (sterk) verbetert, wat tot een modal shift leidt van fiets naar OV. 

Per saldo neemt het aantal fietsritten daarom licht af met circa 1.500 tot 3.500 ritten. 
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Tabel 16: Parameters netwerkeffectiviteit deel 2. Bron: V-MRDH en capaciteitsanalyse RET

Parameter Referentie Alternatief 1 Alternatief 2 Alternatief 3 Alternatief 4 Alternatief 5 Alternatief 6

Instappers 
HOV CS – Zuidplein  
(per etmaal, afgerond naar 
honderdtal)

HOV CS - Zuidplein 11.300 16.300 15.400 17.000 14.900 17.100 15.400

Waarvan rivierkruisend  
(= bezetting Maastunnel) 

8.900 11.900 12.800 12.900 11.400 12.900 12.800

Instappers belangrijkste haltes 
HOV CS – Zuidplein  
(per etmaal, afgerond naar 
honderdtal) 

     EMC / Dijkzigt 1.400 3.800 2.800 3.100 3.500 2.800 2.800

     Parkhaven 700 1.300 1.300 900 1.700 1.000 1.300

     Doklaan 2.600 3.000 1.800 3.400 1.600 3.400 1.800

     Pleinweg / Zuidplein 2.200 3.200 3.400 3.600 3.000 3.800 3.400

Instappers 
HOV Zuidplein – Kralingse Zoom 
(per etmaal, afgerond naar 
honderdtal) 

HOV Zuidplein - Kralingse Zoom - 20.500 19.100 18.000 36.700 33.600 19.100

Waarvan rivierkruisend  
(= bezetting oeververbinding)

- 10.200 10.300 8.900 23.000 19.500 10.300

Waarvan lokaal noord en zuid - 10.300 8.800 9.100 13.700 14.100 8.800

Instappers belangrijkste haltes 
HOV Zuidplein – Kralingse Zoom 
(per etmaal, afgerond naar 
honderdtal) 

     Pleinweg / Ikazia - 3.800 3.500 3.500 9.200 9.800 3.500

     Stadionpark - 3.700 3.700 3.600 5.100 4.100 3.700

     Roseknoop - 2.300 - - - - -

     Kralingse Zoom - 3.600 3.600 2.900 11.600 9.600 3.600

Instappers 
Sprinter DH Centraal - Dordrecht  
(per etmaal)

Station Stadionpark - 6.600 6.700 7.000 6.500 6.200 6.700

Overstappers per etmaal
(afgerond naar honderdtal) 

Zuidplein (HOV-bus <-> tram/metro) - 400 200 400 700 800 200

Stadionpark (Trein <-> tram/metro) - 2.000 1.900 2.100 3.000 2.800 1.900

I/C verhouding drukste 
punt/richting/uur  
HOV CS – Zuidplein 

Bus: 12m (standaard) 1,3 1,3 1,5 1,6 1,2 1,5 1,5

Bus: 18m (gelede bus) 1,0 0,9 1,0 1,1 0,8 1,1 1,1

I/C verhouding drukste 
punt/richting/uur HOV Zuidplein – 
Kralingse Zoom 

Tram: 30m - 0,8 0,8 0,7 - - 0,8

Tram: 60m - 0,4 0,4 0,4 - - 0,4

Metro: 43m (ongekoppeld)* - - - - 0,3 0,3 -

Metro: 86m (gekoppeld)* - - - - 0,2 0,1 -

Vergroting OV-gebruik 
(Voor de alternatieven: %-verschil 
t.o.v. referentie)

Reizigerskilometers stedelijk OV (RET 
netwerk)

1.157.740.000 -0,2% -0,2% 0,0% 0,6% 0,5% -0,2%  

Instappers Oude Lijn 20.455.228 0,0% -0,1% 0,0% -0,2% -0,2% -0,1%

Modal shift in regio Rotterdam
(Voor de alternatieven: %-verschil 
t.o.v. referentie) 

Verschil autoverplaatsingen  1.173.200 -0,3% -0,3% -0,1% -0,2% -0,1% -0,3%

Verschil OV-verplaatsingen 578.400 1,4% 1,4% 1,1% 1,5% 1,1% 1,4%

Verschil fietsverplaatsingen 938.000 -0,3% -0,1% -0,3% -0,4% -0,3% -0,1%

* de metro rijdt met een frequentie die 2x zo hoog is als die van de tram. Hierdoor valt de I/C-verhouding van de metro lager uit. 
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4.3.2. Gevoeligheidsanalyses 

De gevoeligheidsanalyses hebben een impact op de netwerkeffectiviteit van de 

alternatieven. 

 Bij alternatief 4 met extra verstedelijking tussen Alexander en Zuidplein neemt 

het aantal instappers van de HOV-busverbinding door de Maastunnel 

nauwelijks toe aangezien de extra verstedelijking vooral buiten het 

bedieningsgebied van de HOV-bus ligt. De metroverbinding en treinstation 

Stadionpark liggen daarentegen wél in het ontwikkelgebied. Het aantal 

instappers in de metrolijn neemt toe met bijna 10% (de I/C-verhouding blijft 0,3). 

Bij station Stadionpark stappen ruim 18% meer reizigers in op etmaalbasis. 

Deze toename van 18% is volledig toe te schrijven aan ‘lokale’ reizigers die niet 

overstappen vanuit een andere OV-modaliteit. 

 Bij alternatief 2 met extra verstedelijking én een doorkoppeling van de tramlijn 

van Kralingse Zoom naar Alexander via de Boszoom neemt het aantal 

instappers op de tramlijn fors toe met ruim 12.000 reizigers (64%). Hiervan stapt 

60% in bij één van de vijf nieuwe haltes, stapt 20% in bij haltes op Zuid uit het 

‘basisalternatief’ en stapt 20% in bij haltes op Noord uit het ‘basisalternatief’. De 

doorkoppeling naar Alexander wordt dus ook gebruikt door inwoners van 

Rotterdam Zuid. De I/C-verhouding op het drukste punt (oeververbinding) stijgt 

van 80% naar 100%. Om een knelpunt te voorkomen is gekoppeld materieel 

benodigd (60m). Dit brengt de I/C-verhouding terug naar 50%. 

 Bij alternatief 5 met doorkoppeling van de nieuwe metrolijn naar Capelsebrug 

neemt de bezetting op de nieuwe oeververbinding toe met 10,000 reizigers 

(54%) (beide richtingen samen). De I/C-verhouding wordt hiermee 40% in het 

drukste uur in de drukste richting. Hiermee ontstaat geen knelpunt. Het totaal 

aantal instappers op de lijn stijgt met 40%. 

 Indien de gemeente Rotterdam het verkeerscirculatieplan onderzoek (VCP) en 

30 km/u plan realiseert nemen de bezettingen van de HOV-bus en tram-

/metroverbinding toe met circa 6%. Voor de HOV-bus betekent dit, net als voor 

de basisalternatieven, dat voor alternatieven 1/2/3/5/6 dubbelgeleed materieel 

benodigd is. Bij alternatief 4 is enkelgeleed materieel voldoende. De stijging in 

bezetting bij de nieuwe tram-/metroverbindingen kan worden opgevangen met 

beschikbare capaciteit, zonder dat daarvoor ander materieel voor moet worden 

ingezet. 

4.3.3. Tussenconclusie 

De scores per alternatief voor aspect ‘Kwaliteit OV: Netwerkeffectiviteit’ zijn 

weergegeven in Tabel 8.  

De (H)OV-verbindingen zijn getoetst op meerdere parameters. De 

metroalternatieven scoren op het gebied van netwerkeffectiviteit over het algemeen 

hoger dan de tramalternatieven. De metroalternatieven krijgen een zeer positieve 

score, de tramalternatieven een positieve score. 

Tabel 17: Beoordeling aspect ‘Kwaliteit OV: Netwerkeffectiviteit’ 

Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt 6

+ + + ++ ++ + 
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4.4 Kwaliteit OV: Aantrekkelijkheid 
De kwaliteit van een OV-verbinding wordt niet alleen bepaald door meetbare 

aspecten zoals vervoerwaarde en bereikbaarheid. Het niet-meetbare aspect 

aantrekkelijkheid kan de kwaliteit van OV beïnvloeden. Dit is op drie punten getoetst: 

 Uitstraling/belevingswaarde/ comfort OV-product 

 Betrouwbaarheid 

 Belevingswaarde verknoping (diepte stations, loopafstanden, zichtlijnen, 

kruising andere verkeersstromen) 

4.4.1. HOV-bus CS – Zuidplein 

Voor de aantrekkelijkheid van de HOV-bus tussen CS en Zuidplein zijn alleen 

onderscheidende elementen van de alternatieven beschouwd, te weten de twee 

verknopingsmogelijkheden bij EMC/Dijkzigt en de twee routemogelijkheden op Zuid. 

Uitstraling / belevingswaarde / comfort OV-product 

 In alle alternatieven wordt de HOV-verbinding tussen CS en Zuidplein gereden 

door eenzelfde HOV-bus. Er zit dus geen verschil tussen de alternatieven in 

uitstraling, belevingswaarde, en comfort van het materieel.  

Betrouwbaarheid 

 De betrouwbaarheid van de route via de ‘inprikker’ bij de Rochussenstraat 

(alternatieven 1 en 4) is veel lager dan de route zonder inprikker (overige 

alternatieven). Dit komt door de lastige, 180 graden draai voor de bus in de 

verkeersregeling bij kruising Rochussenstraat / Zimmermanweg. Indien de VRI 

niet functioneel is, is deze draai niet mogelijk.  

 Zowel de route op Zuid via de Dorpsweg / Carnissesingel (alternatieven 1/3/5) 

als via de Pleinweg / Strevelsweg (alternatieven 2/4/6) bevatten kenmerken die 

een negatief effect hebben op de betrouwbaarheid van de rijtijd: 

o Op de Carnissesingel rijdt de HOV-bus mee met overig verkeer en maakt 

dus geen gebruik van een eigen busstrook. Bij verkeersdrukte kan dit de 

rijtijd verlengen, wat de betrouwbaarheid van de route verlaagt.  

o De kruising Pleinweg / Strevelsweg kent een hoge verkeersdrukte. Bij 

inpassing van opstelvakken voor de HOV-bus op de kruising zal de kruising 

naar verwachting oververzadigd raken. Zo blijkt ook uit uitgevoerde 

COCON-berekeningen voor het opstellen van het Product 4-01 

Verkeerskundig Ontwerp. Bij een oververzadiging van de kruising kan niet 

altijd (direct) absolute prioriteit worden verleend aan de HOV-bus. Dit 

verlengt de rijtijd en verlaagt de betrouwbaarheid van de route. 

Belevingswaarde verknoping 

 Voor de ‘reiziger die in-/uit-/overstapt bij EMC/Dijkzigt is de belevingswaarde 

van de knoop bij de ‘inprikker’ Rochussenstraat (alternatieven 1 en 4) groter dan 

bij de route zonder inprikker. De bushalte op de Rochussenstraat ligt dicht bij 

de ingang van metrostation Dijkzigt gepositioneerd, waardoor de ondergrondse 

loopafstand korter is. De bushalte op de Rochussenstraat biedt daarnaast een 

directe zichtlijn naar de ingang van het metrostation.  Voor de doorgaande 

reizigers – minder in aantal dan de in-/uit-/overstappende reizigers – is de 

beleving van de inprikker minder goed. Deze ervaart een langere reistijd en 

minder comfort door de bochten. 

 Beide routeopties op Zuid eindigen bij bushalte Zuidplein. Echter biedt de 

routeoptie via de Pleinweg / Strevelsweg (alternatieven 2/4/6) ook een in- en 

uitstapmogelijkheid op de Pleinweg en Strevelsweg (bij het Ikazia Ziekenhuis). 

Vanaf halte Pleinweg lopen reizigers via de Gooilandsingel als centrale as van 

Hart van Zuid. Metrostation Zuidplein is vanaf bushalte Pleinweg direct 

zichtbaar. Een nadeel is dat de Pleinweg moet worden overgestoken bij een 

overstap van bijvoorbeeld metro naar HOV-bus (halte Pleinweg).  

4.4.2. HOV-verbinding Zuidplein – Kralingse Zoom en treinbediening 

Stadionpark 

Uitstraling / belevingswaarde / comfort OV-product 

 De metro (alternatieven 4 en 5) biedt een hogere OV-kwaliteit dan de tram 

(overige alternatieven). De metroverbindingen zijn sneller, rijden frequenter, 

hebben de grootste capaciteit, en bieden een soepelere rit dan de tram. Uit de 

Klantenbarometer van de RET (2009-2017) blijkt dat de metro het populairst is 

bij keuzereizigers en de meeste nieuwe reizigers zal trekken. 

 Onder bestaande OV-gebruikers in Rotterdam zijn gebruikers van de tram 

(alternatieven 1/2/3/6) het meest tevreden. De geboden kwaliteit van een 

tramverbinding wordt goed gewaardeerd. Daar hangt mee samen dat de tram 

daadwerkelijk wordt ‘beleefd’ in het straatbeeld. De tramverbindingen van 
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alternatieven 2, 3 en 6 zijn grotendeels op viaducthoogte of ondergronds 

gelegen waardoor overig verkeer ongelijkvloers wordt gekruist. Dit verhoogt de 

belevingswaarde ten opzichte van de grotendeels op maaiveld gelegen 

tramverbinding van alternatief 1.  

Betrouwbaarheid 

 Voor alle alternatieven geldt dat een nieuwe OV-verbinding geldt als een 

ontbrekende schakel in het (stedelijk) netwerk. Het Rotterdamse OV-netwerk 

wordt als geheel robuuster. 

 De ontwikkeling van station Stadionpark en bijbehorend busstation biedt de 

mogelijkheid streekvervoer vanuit Ridderkerk te laten eindigen bij Stadionpark in 

plaats van Kralingse Zoom. Naar verwachting is de route naar station 

Stadionpark betrouwbaarder dan de huidige route over de Van Brienenoordbrug 

in verband met verkeersdrukte. Een deel van de streekbussen kan ook Zuidplein 

ontlasten. Nb. In de Planuitwerkingsfase dient de optimalisatie van het OV-

netwerk verder te worden onderzocht.  

 De metroalternatieven (4 en 5) scoren hoger op het gebied van betrouwbaarheid 

dan de tramalternatieven (1/2/3/6). De metro maakt gebruik van autonome 

infrastructuur en ondervindt hiermee geen hinder van overig verkeer.  

 De tram biedt veel integratiemogelijkheden voor het gehele netwerk (meer lijnen 

bundelen via oeververbinding, etc.). De tramalternatieven verschillen onderling 

in betrouwbaarheid. In alternatieven 1, 2 en 3 rijdt de tram over een nieuwe brug 

over de Nieuwe Maas, en is daarmee onderhevig aan dagelijkse brugopeningen 

die de tramdienstregeling verstoren. Daarnaast is de tramverbinding in alternatief 

1 op meer tracédelen op maaiveld ingepast dan in alternatieven 2, 3 en 6. De 

tram in alternatief 1 kruist hierdoor vaker met overig verkeer. Bij verkeersdrukte 

kan dit, ondanks absolute prioriteit, de rijtijd verlengen. 

Belevingswaarde verknoping 

 Algemeen: alle metrostations in alternatieven 4 en 5 zijn ondergronds gelegen 

op een diepte van tussen de 12 en 18 meter beneden NAP. Sociale veiligheid 

is hier een aandachtspunt, alsmede toegankelijkheid middels (rol)trappen en 

liften. De aandachtspunten zoals genoemd bij de metro zijn niet van toepassing 

op alternatief 1, waar alle halte tramhaltes op maaiveld zijn gelegen. Tramhaltes 

op maaiveld zijn tevens beter zichtbaar/herkenbaar voor de omgeving. Bij de 

tramverbinding van alternatieven 2, 3 en 6 zijn haltes ondergronds, op maaiveld 

of op viaducthoogte geplaatst. Bij de haltes onder de grond en op viaducthoogte 

is toegankelijkheid een aandachtspunt. In tegenstelling tot ondergrondse haltes 

zijn haltes op viaducthoogte goed zichtbaar vanuit de omgeving. 

 Zuidplein: In alternatieven 2, 4 en 6 halteert de tram/metro op de Strevelsweg, 

tussen Zuidplein en het Ikazia Ziekenhuis. De overstap met bus/metro bij 

Zuidplein is relatief lang, loopt door parkeergarage van Q-Park (lagere score op 

belevingswaarde), en heeft geen directe zichtlijn. In alternatieven 1 en 3 heeft 

de tram bij Zuidplein een halte op de Pleinweg. Zie kopje ‘belevingswaarde 

verknoping’ van de HOV-bus voor de voor- en nadelen van deze haltelocatie. In 

alternatief 5 is de halte bij Zuidplein gelegen onder de Pleinweg. Hierdoor kan 

de Pleinweg ongelijkvloers worden overgestoken, maar heeft in tegenstelling tot 

een bovengrondse halte (alternatieven 1 en 3) geen directe zichtlijn met 

bushalte/metrostation Zuidplein. 

 Strevelsweg: Tramhalte Strevelsweg is bij alternatieven 2 en 6 ondergronds 

gelegen, in tegenstelling tot een maaiveldligging bij alternatieven 1 en 3. Een 

ondergrondse halte is minder snel te bereiken vanaf de omgeving. Ook is 

sociale veiligheid een aandachtspunt. 

 Sandelingplein: De metrostations onder het Sandelingplein (alternatieven 4 en 

5) zijn weliswaar ondergronds gelegen, maar entreepunten liggen centraal 

gepositioneerd in de hoeken van het plein. Tramhaltes Sandelingplein in 

alternatieven 1/2/3/6 zijn ten westen van de kruising gepositioneerd. In 

alternatieven 2 en 6 ligt de halte ondergronds, wat de afstand tot het 

Sandelingplein verder vergroot en de zichtrelatie vermindert.  

 Stadionpark: 

o De overstap tussen tram (op de Colosseumweg) en trein bij halte 

Stadionpark in alternatief 1 is relatief lang. Dit komt door de benodigde 

overbrugging van het goederenempacement en de lange trap van de 

Feyenoord City Traverse. Een tramhalte op de Colosseumweg sluit ook 

minder goed aan op overige OV-halten in de knoop Stadionpark, die bij 

voorkeur aan de oostzijde van de treinsporen komen te liggen. 

o De overstap tussen tram en trein is in alternatief 3 (halte op 

Stadionviaduct) het kortst.  

o De relatief grotere afstand van metrostation Stadionpark op de Coen 
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Moulijnweg (alternatief 5) ten opzichte van het nieuwe stadion dan 

metrostation Stadionpark op de Olympiaweg (alternatief 4) zorgt voor 

minder grote piekbelasting na afloop van evenementen. 

o De tramhalte zoals opgenomen in alternatief 6 is gepositioneerd tussen

de twee opgangen van het station (Stadionviaduct en Feyenoord City 

Traverse) met een relatief lange looptijd tot gevolg. Dit heeft een negatief 

effect op de belevingswaarde van deze haltelocatie. 

 De Esch:

o In alternatieven 1, 2, 3 en 6 halteert de tram op dezelfde locatie als 

tramlijnen 21/24. Dit leidt tot een directe overstap. Halte De Esch ligt in 

alternatief 6 ondergronds. dit beïnvloedt de belevingswaarde negatief.  

o Metrostations De Esch in alternatieven 4 en 5 scoren het laagst op 

belevingswaarde vanwege de grote loopafstand en geen directe zichtlijn 

tot tramhalte De Esch. 

 EUR / Brainpark: 

o Tramhalte EUR / Brainpark is in alternatieven 2, 3 en 6 op viaducthoogte 

gelegen. Dit leidt tot een langere looptijd naar de omgeving dan de 

tramhalte op maaiveld in alternatief 1. 

o Station EUR / Brainpark in alternatief 4 (metro) is gelegen op de Max 

Euwelaan. De looptijd vanaf dit station tot de campus van de Erasmus 

Universiteit is hierdoor langer dan een metrostation onder de Kralingse 

Zoom zoals in alternatief 5. 

 Kralingse Zoom:

o De tramhaltes zoals opgenomen in alternatieven 1/2/3/6 zijn vergelijkbaar 

qua looptijden naar de bestaande OV-halte/station. De oplossing in 

alternatief 1 ligt iets dichter bij het metrostation, maar juist weer verder 

van het busstation. Bij alle haltelocaties is er een goede zichtlijn aanwezig 

tot bus en metro. Ook hoeven geen autowegen te worden overgestoken 

om over te stappen.  

o Een nieuw metrostation Kralingse Zoom in het verlengde van de Max 

Euwelaan (alternatief 4) biedt de meest compacte knoop, kortste looptijd 

en beste zichtbaarheid tussen modaliteiten. De belevingswaarde van 

deze stationslocatie is daarmee beter dan dat van de stationslocatie 

onder de Kralingse Zoom (weg) van alternatief 5. 

4.4.3. Tussenconclusie 

De scores per alternatief voor aspect ‘Kwaliteit OV: Aantrekkelijkheid’ zijn 

weergegeven in Tabel 18.  

Alle alternatieven bieden meerwaarde voor de belevingswaarde van het OV alsmede 

de robuustheid van het OV-netwerk. De betrouwbaarheid van de HOV-verbinding 

tussen Zuidplein en Kralingse Zoom is zwaar meegewogen, gezien de ervaring leert 

dat discontinuïteit van de dienstregeling door brugopeningen de aantrekkelijkheid 

sterk kan verminderen. De metroverbinding van alternatieven 4 en 5, alsmede de 

tramverbinding van alternatief 6 zijn niet onderhevig aan dagelijkse brugopeningen 

en scoren zeer positief. De tramverbindingen van alternatieven 1, 2 en 3 zijn wel 

onderhevig aan brugopeningen en scoren daarom positief. 

Tabel 18: Beoordeling aspect ‘Kwaliteit OV: Aantrekkelijkheid 

Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt 6

+ + + ++ ++ ++ 
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5 Conclusie

De voorgaande hoofdstukken beschrijven de mate waarin de zes alternatieven 

bijdragen aan de bereikbaarheidsdoelstellingen van de MIRT-verkenning. Elke 

doelstelling is getoetst aan de hand van meerdere aspecten, die separaat zijn 

gescoord. Onderstaande tabellen tonen alle scores bij elkaar.  

Tabel 19: Scores doelstellingen 'Verbeteren bereikbaarheid via de weg' 

Aspect Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt 6

Verminderen knelpunt 

A16 Van 

Brienenoordcorridor 

0 0 + 0 + 0 

Verminderen knelpunt 

Algeracorridor 

0 0 0 0 0 0 

Robuustheid van het 

netwerk 

+ + ++ + ++ + 

Tabel 20: Scores doelstellingen 'Verbeteren bereikbaarheid met het ov' 

Aspect Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt 6

Ontlasting OV-

assenkruis 

+ + + ++ ++ + 

Verminderen knelpunt 

Erasmuscorridor 

+ + + + + + 

Kwaliteit OV: 

Netwerkeffectiviteit 

+ + + ++ ++ + 

Kwaliteit OV: 

Aantrekkelijkheid 

+ + + ++ ++ ++ 

Daarnaast zijn conclusies getrokken over de verschillende maatregelen van de 

deelstudie Oeververbinding en OV. Eerst is kort is ingegaan op de bijdrage aan het 

oplossen van knelpunten (weg en openbaar vervoer). Vervolgens is per HOV-

verbinding een korte conclusie gegeven over functioneren en aantrekkelijkheid van 

de verbindingen. 

Invloed wegknelpunten A16/Algeracorridor 

 Het oplossend vermogen van de alternatieven voor de knelpunten op de weg is 

direct gerelateerd aan welke modaliteiten plaats krijgen op de nieuwe 

oeververbinding. Bij ruimte voor OV en fiets/voetganger, zoals in alternatieven 

1, 2, 4 en 6, wordt het netwerk robuuster maar worden knelpunten niet tot 

nauwelijks ontlast. Wanneer de oeververbinding autocapaciteit biedt 

(alternatieven 3 en 5), ontlast dit het knelpunt A16 op de Van 

Brienenoordcorridor licht. De etmaalbezetting op de parallelstructuur is circa 7% 

lager dan in de referentie. 

 De nieuwe oeververbinding heeft geen impact op het knelpunt op de 

Algeracorridor. 

Invloed metro-assenkruis 

 Van de OV-maatregelen heeft de nieuwe tram-/metroverbinding het grootste 

substituerende en dus ontlastende effect op het metro-assenkruis. De 

metroverbindingen ontlasten het knelpunt op bundel A/B/C met 6-8 procentpunt 

en op bundel D/E met 16-17 procentpunt. De tramverbindingen hebben een 

minder grote impact en ontlasten het knelpunt op bundel A/B/C met 2-4 

procentpunt en op bundel D/E met 9-10 procentpunt. Geen van de alternatieven 

weten de knelpunten geheel op te lossen tot een I/C-verhouding van beneden 

de 0,9. Hier is aanvullend flankerend beleid voor nodig. Een voorbeeld hiervan 

is de verhoging van de frequentie van de bestaande metrobundels van 18 naar 

24 keer per uur per richting. Een dergelijke maatregel draagt op zichzelf bij, 

maar lost het knelpunt niet op. De combinatie van de maatregelen komt in de 

buurt van het oplossen van het knelpunt. 

Invloed Erasmuscorridor 

 De impact van de (H)OV-verbindingen op het tramknelpunt op de 

Erasmuscorridor is beperkt. Het oplossende vermogen is het meest gerelateerd 

aan het functioneren van de HOV-bus door de Maastunnel. Een sterk 

functionerende HOV-bus trekt reizigers van de Erasmuscorridor (tram) naar de 

Maastunnelcorridor (HOV-bus).  



MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam / 5-02 Effectnotitie doelbereik  / Proj.nr. MN002447 / Definitief / 9 augustus 2022 32 

HOV-bus CS – Zuidplein 

 De HOV-busverbinding tussen CS en Zuidplein trekt 30-50% meer instappers 

in de alternatieven dan in de referentiesituatie. Een belangrijke reden voor deze 

toename is de frequentieverhoging van 8x per uur in de spitsuren en 6x per uur 

in de daluren naar 12x per uur voor de gehele dag. Daarnaast draagt een 

snellere overstap bij Dijkzigt op metrostation Dijkzigt (voetgangerstunnel of 

inprikker naar de Rochussenstraat) bij aan de hoge vervoerwaarde.  

 De etmaalbezetting ter plaatse van de Maastunnel is circa 11.000 tot 13.000 

reizigers. De verhouding tussen de intensiteit en capaciteit (drukste uur, richting 

en punt) is bij een gelede bus rond de 1,0. Dit betekent dat op termijn, richting 

2040, een knelpunt gaat ontstaan. De (gefaseerde) inzet van langer materieel 

(dubbelgelede bussen met een lengte van 24 meter) of een hogere frequentie 

kan dit knelpunt verminderen/oplossen. 

 Binnen de alternatieven is gevarieerd in de haltelocatie bij Dijkzigt en route op 

Zuid: 

o De inprikker bij de Rochussenstraat bij metrostation Dijkzigt leidt een 

langere reistijd voor doorgaande reizigers, legt extra druk op het 

kruispunt Rochussenstraat – ’s-Gravendijkwal en heeft invloed op de 

betrouwbaarheid van de lijnvoering (vanwege het aantal passages van 

het kruispunt). Het reizigerseffect betekent: een hoger aantal 

instappers bij halte EMC / Dijkzigt (circa +25%), maar minder 

instappers op de gehele lijn (circa -2%). 

o De route via de Carnissesingel trekt circa 10% meer inst/appers op de 

gehele lijn dan de route via de Pleinweg. 

 Voor wat betreft de aantrekkelijkheid van de HOV-bus-varianten voor de 

reizigers, zit het grootste verschil in de verknoping bij Dijkzigt/EMC. De 

‘inprikker’ naar de Rochussenstraat heeft een negatieve impact op de 

betrouwbaarheid van de lijn, maar vergroot juist weer de belevingswaarde van 

de verknoping met metrostation Dijkzigt. Dit geldt niet voor de doorgaande 

reiziger, die extra reistijd heeft en minder comfort geniet door alle bochten die 

de bus moet rijden over de kruispunten.  

HOV-verbinding Zuidplein – Kralingse Zoom 

 Op etmaalbasis maken 18.000 tot 20.000 reizigers gebruik van een nieuwe 

tramverbinding tussen Zuidplein en Kralingse Zoom (alternatief 1/2/3/6). 

Ongeveer de helft van deze reizigers passeert de Nieuwe Maas. De bezetting 

op de nieuwe oeververbinding ligt dan tussen de 9.000 en 10.000 reizigers.  

 Een metroverbinding (alternatief 4 en 5) biedt een snellere reis tussen Zuidplein 

en Kralingse Zoom en trekt daardoor meer reizigers per dag; tussen de 34.000 

en 37.000. Circa 60% hiervan passeert de Nieuwe Maas, waardoor de bezetting 

op de Nieuwe Oeververbinding 14.000 reizigers bedraagt. 

 De rijtijden en looptijden bij knooppunten voor de overstap naar andere OV-

verbindingen zijn de belangrijkste succesfactoren voor de nieuwe HOV-lijn. De 

metroverbinding van alternatief 4 wordt het beste beoordeeld op het gebied van 

instappers en het beperken van het capaciteitsknelpunt in het metro-assenkruis. 

Binnen de tramverbindingen leiden alternatieven 1, 2 en 6 tot het hoogste 

totaalaantal instappers. In alternatief 1 komt dit door de korte overstap op lijn 23 

bij de Roseknoop (halte met 2.300 instappers per dag). In alternatieven 2 en 6 

komt dit door de korte route en rijtijd, en weinig oponthoud door gelijkvloerse 

kruisingen met overig verkeer. 

 De metroverbindingen bieden de beste belevingswaarde. Daarnaast leidt een 

tunnel onder de Nieuwe Maas tot de hoogste score op het gebied van 

betrouwbaarheid van de tram-/metroverbinding (zoals in alternatieven 4, 5 en 

6). Deze verbindingen ondervinden geen hinder van brugopeningen van de 

nieuwe oeververbinding die de dienstregeling verstoren. 

 De belevingswaarde van de verknoping bij Zuidplein is redelijk bij een 

halte/station op de Pleinweg. De overstap van een halte op de Strevelsweg naar 

het busstation/metrostation leidt tot een langere loop-/overstaptijd en is minder 

aantrekkelijk (via parkeergarage Zuidplein) dan bij de Pleinweg, waar de 

looproute via Hart van Zuid gaat (hogere belevingswaarde).  

 Bij station Stadionpark is een tramhalte/metrostation op de Olympiaweg of 

tramhalte op het Stadionviaduct (alternatief 3) het meest aantrekkelijk: hier is de 

looptijd tot het treinstation het minst lang en de zichtrelatie het beste. Bij 

Kralingse Zoom heeft een nieuwe metrostation in het verlengde van de Max 

Euwelaan de beste belevingswaarde: deze locatie zorgt voor de meest 

compacte knoop en korte looptijd om over te stappen.  
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Treinbediening station Stadionpark 

 Het aantal instappers per dag bij treinstation Stadionpark ligt tussen de 6.000 

en 7.000 en is bij alle alternatieven ongeveer gelijk.  

 Het station interacteert verschillend met tram- en metroverbindingen. Bij de 

tramalternatieven trekt het treinstation meer ‘lokale’ reizigers, waar bij de 

metroalternatieven de overstappende reiziger wordt getrokken.  

Enkele gevoeligheidsanalyses zijn uitgevoerd. De belangrijkste conclusies zijn als 

volgt: 

 Alle gevoeligheidsanalyses hebben weinig invloed op de wegknelpunten en 

knelpunten in het tramnetwerk.  

 Een lager groeiscenario van de bezetting in de metro en een 

frequentieverhoging van de bestaande metrolijnen naar 24x per uur leidt tot een 

afname van de knelpunten. Ook een doorkoppeling van de metro bij Kralingse 

Zoom zorgt voor een afname van de knelpunten. Een frequentieverhoging in 

combinatie met een snelle metroverbinding leidt tot de grootste afname, maar 

lost de knelpunten niet op.  

 Het realiseren van het verkeerscirculatieplan en invoering van invoering van 30 

km/u als maximumsnelheid op een groot aantal wegen in de stad vergroot de 

knelpunten met 6%. 

 De gevoeligheidsanalyses hebben een significant effect op de HOV-lijn tussen 

Zuidplein en Kralingse Zoom. Bij extra verstedelijking tussen Alexander en 

Zuidplein neemt het aantal instappers in de metrolijn van alternatief 4 met 10% 

toe. Bij een doorkoppeling van de tram richting Alexander via de Boszoom 

neemt het aantal instappers op de gehele lijn met circa 12.000 toe (+64%). Bij 

een doorkoppeling van de metroverbinding naar Capelsebrug neemt het aantal 

instappers van de totale lijn toe met ruim 40%6. Tot slot kan de uitvoering van 

het verkeerscirculatieplan en invoering van 30 km/u als maximumsnelheid op 

een groot aantal wegen in de stad het OV-gebruik laten toenemen met circa 6%.  

6 Let op: deze gevoeligheidsanalyse geeft een bovengrens van de extra vervoerpotentie. Zie 

hoofdstuk 0 voor een toelichting op de methodiek.
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6 Bijlagen 

6.1 Bijlage A 
Zie extern document voor Bijlage A – Uitgangspunten referentiesituatie 2040 V-

MRDH 
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6.2 Bijlage B 

Figuur 7: Extra arbeidsplaatsen en woningen bij gevoeligheidsanalyse met extra verstedelijking tussen Alexander en Zuidplein (A-Z)
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6.3 Bijlage C 
Zie extern document voor Bijlage C - Toelichting gevoeligheidsanalyse VCP en 

30kmu. 

6.4 Bijlage D 
Zie extern document voor Bijlage D - Toelichting gevoeligheidsanalyse 

doorkoppeling tram.

6.5 Bijlage E 
Zie extern document voor Bijlage D - Capaciteitsanalyse RET.
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