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1 Doel rapportage

1.1 Inleiding 
De voorliggende effectnotitie heeft tot doel de verkeerskundige effecten te 

beschrijven van de zes alternatieven in de MIRT-Verkenning Oeververbindingen 

regio Rotterdam, binnen de deelstudie ‘Oeververbinding en OV’. Voor de MIRT 

Verkenning zijn criteria geformuleerd die bijdragen aan het Doelbereik. Deze criteria 

zijn beschreven in de Effectnotitie ‘Doelbereik bereikbaarheid’ (product 5-02). 

De overige bereikbaarheidscriteria staan in de voorliggende effectnotitie 

opgenomen. Het betreffen effecten op verschillende modaliteiten: auto, OV en 

fiets/voetganger. Denk hierbij aan verkeersveiligheid, bereikbaarheid voor 

hulpdiensten en eventuele modal-split verschuivingen als gevolg van de 

maatregelen binnen de MIRT Verkenning voor deze vervoerwijzen.  

1.2 Leeswijzer 
De notitie start met een overzicht van het beleidskader en wet- en regelgeving vanuit 

het Rijk, Provincie, MRDH en Gemeente Rotterdam in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 

bevat de onderzoeksmethodiek en scoremethodiek van deze effectnotitie. Hoofdstuk 

4 beschrijft de huidige situatie en autonome ontwikkelingen. Hoofdstukken 5 t/m 9 

bevatten de resultaten van de effectbeoordeling van achtereenvolgens 

netwerkeffecten en mobiliteitstransitie (hoofdstuk 5), verkeersveiligheid (hoofdstuk 

6), bereikbaarheid voor hulpdiensten (hoofdstuk 7), invloed van verstedelijking 

(hoofdstuk 8) en impact van piekbelasting op het OV-systeem bij evenementen bij 

Feyenoord (hoofdstuk 9). Hoofdstuk 10 bevat de conclusies en een samenvattende 

tabel van de beoordelingen. In hoofdstuk 11 staan de leemten in kennis benoemd. 

Tot slot bevat hoofdstuk 12 enkele bijlagen. 
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2 Beleidskader en wet- en regelgeving

Dit hoofdstuk beschrijft het relevante beleid voor het thema bereikbaarheid en 

verkeersveiligheid, voor zover relevant voor de effectbeoordeling van de 

alternatieven. Deze beleidscontext is onderverdeeld in Rijksbeleid, provinciaal 

beleid, MRDH beleid en gemeentelijk beleid. 

2.1 Rijksbeleid 
In de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) staat voor thema bereikbaarheid en 

verkeersveiligheid centraal dat een veilig, robuust en duurzaam mobiliteitssysteem 

moet worden gewaarborgd en gerealiseerd1. Met veilig wordt gedoeld op de 

verkeersveiligheid, sociale veiligheid, fysieke veiligheid en externe veiligheid in alle 

mobiliteitsdomeinen (weg, spoor, water en lucht). Een robuust systeem betekent een 

voorspelbare en betrouwbare reistijd, alsmede het naadloos schakelen tussen 

modaliteiten zoals fiets en OV (multimodaliteit). Daarnaast betekent robuustheid dat 

het mobiliteitssysteem toekomstbestendig is. Een duurzaam mobiliteitssysteem 

betekent een minimale uitstoot van luchtvervuilende stoffen (waaronder fijnstof) en 

geluidhinder. 

In het Toekomstbeeld OV 2040 werkt het Rijk samen met provincies, 

metropoolregio’s, vervoerders en ProRail aan een snel, gemakkelijk, betrouwbaar 

en betaalbaar OV2. Om dit te bereiken zijn vijf doelen voor het OV opgesteld: 

 Het OV vangt haar deel van de mobiliteitsgroei op, in stedelijk gebied is OV 

samen met de fiets het belangrijkste vervoermiddel; 

 Het klantoordeel in het hele OV gaat naar een 8 gemiddeld; 

 De gehele OV-sector zero emissie en circulair; 

 Nederland is een koploper in innovatie en vernieuwing van het OV; 

 Streven – ook met het intensiveren van het OV – naar een voortdurende 

verbetering van veiligheid en minder hinder voor de omgeving. 

1

https://www.novistukken.nl/nationale+belangen+en+opgaven+fysieke+leefomgeving/nationale

+belangen+en+opgaven/mobiliteit/default.aspx

2.2 Provinciaal beleid 
De Provincie Zuid-Holland beschrijft in de Omgevingsvisie Zuid-Holland zeven 

provinciale vernieuwingsambities. Voor thema bereikbaarheid en verkeersveiligheid 

is vernieuwingsambitie 2 relevant: “Bereikbaar Zuid-Holland: efficiënt, veilig en 

duurzaam over weg, water en spoor” 3. Volgens de Provincie Zuid-Holland bevordert 

een goede bereikbaarheid de leefbaarheid, welzijn, economische ontwikkeling en 

ontsluiting van woon- en werkgebieden. Dit leidt weer tot een sterke (inter)nationale 

concurrentiepositie van de provincie.  

De Provincie investeert in het versterken van alle vervoerswijzen: lopen, fietsen, OV 

en de auto. Zo kunnen reizigers de beste keuze maken voor hun reis van deur tot 

deur. Het optimaal benutten van de verschillende modaliteiten en beperken van files 

op de weg is hier onderdeel van. 

Met betrekking tot verkeersveiligheid is het doel van de Provincie om het aantal 

verkeersslachtoffers te minimaliseren. 

2.3 MRDH beleid 
In de Kadernota OV geeft de MRDH richting aan de ontwikkeling van het OV in de 

metropoolregio Rotterdam – Den Haag. De nota bevindt zich tussen het strategisch 

niveau (Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid en Toekomstbeeld OV) en operationeel 

niveau (programma’s van eisen van de concessies).  

De MRDH benoemt enkele speerpunten voor het OV in de kadernota: flexibel, 

vraaggericht en innovatief OV waarmee de eerste stappen worden gezet naar het 

Toekomstbeeld 2040. Vervoerders krijgen de flexibiliteit om het OV-product aan te 

passen aan de vraag en behoefte van de reiziger. Daarnaast dient het OV 

2 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/openbaar-vervoer/betere-verbindingen-openbaar-

vervoer/ov-in-de-toekomst
3 https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/omgevingsbeleid/
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vraaggericht te zijn: verbindingen met hoge vraag worden versterkt en verbindingen 

met lage vraag worden met maatwerk vormgegeven. De tevredenheid van de 

reiziger staat hierin centraal. Tot slot wordt ingezet op innovatief OV door middel van 

enkele proefprojecten in samenwerking met kennisinstituten en gebruikersgroepen. 

2.4 Gemeentelijk beleid 
De Gemeente Rotterdam heeft meerdere beleidsstukken op het gebied van 

bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Hieronder worden achtereenvolgens de 

Omgevingsvisie, Rotterdamse MobiliteitsAanpak, Fietskoers 2025, Rotterdam Loopt 

2025 en de OV-visie Rotterdam 2040 beschreven. 

De Omgevingsvisie beschrijft hoe de fysieke leefomgeving van de stad er in de 

toekomst uit gaat zien4. Rotterdam streeft naar goede groei door middel van vijf 

perspectieven: de compacte, inclusieve, duurzame, gezonde en productieve stad. 

Rondom een aantal grote opgaven moeten hiervoor keuzes worden gemaakt: Prettig 

leven in de delta, verstedelijken en verbinden, inzetten op vitale wijken, de energie- 

en grondstoffentransitie en vernieuwen van verdienvermogen. Prettig leven in de 

delta bevat onder andere dat wordt ingezet op fietser en voetganger ten koste van 

de auto om bewegen in de buitenlucht aantrekkelijker en eenvoudiger te maken. 

Verstedelijken en verbinden houdt onder andere in dat er wordt geïnvesteerd in de 

nieuwe oeververbinding en sterke (H)OV-verbindingen. Inzetten op vitale wijken 

manifesteert zich in de (kansen)ontwikkeling van (met name) focuswijken zoals 

beschreven in het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. In de transitie van energie 

en grondstoffen wordt onder meer geïnvesteerd in duurzame stedelijke mobiliteit 

(bijvoorbeeld de elektrificatie van bussen van de RET). Tot slot faciliteert een goede 

stedelijke bereikbaarheid het vernieuwen van verdienvermogen. 

Hoe het Rotterdamse mobiliteitssysteem er in de toekomst uit moet zien staat 

beschreven in de Rotterdamse MobiliteitsAanpak (RMA)5. Met deze aanpak wil de 

Gemeente werken aan de bereikbaarheid van de stad, rekening houdend met 

klimaat- en ruimtelijke opgaven. In de RMA zijn vier leidende principes beschreven: 

 Ruim baan voor voetgangers, fietsers en OV: van doorkruisen naar 

4 https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/omgevingsvisie/
5 https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/mobiliteitsaanpak/

verblijven. Dit principe bevat enkele maatregelen voor het prioriteren van 

lopen/verblijven, fietsen en gebruik van OV boven gebruik van de auto. Dit 

behelst ook aanpassingen in de stedelijke verkeersstructuur (minder auto’s 

in het centrum). 

 Veilige en gezonde verbindingen: van indeling op modaliteit naar indeling 

op snelheid en keuze per modaliteit: Onderdeel van dit principe is het 

terugbrengen van de maximumsnelheid naar 30 km/u op een groot deel 

van de wegen in Rotterdam. Daarnaast wordt verkeer in straten veiliger 

gemaakt. 

 Iedereen kan meedoen! Verrijking van mobiliteitskeuzes: Dit principe 

behelst het aantrekkelijker én makkelijker maken van het kiezen voor fiets, 

OV, lopen, of andere schone en gezonde vormen van vervoer. 

 Vitaal economisch verkeer: efficiënte en schone logistiek 

De Gemeente ziet de fiets als één van de ‘hefbomen’ van de mobiliteitstransitie in 

de stad. In de Fietskoers 2025 staan vier stappen (transitieversnellers) beschreven 

om fietsen aantrekkelijker te maken6. 

 Ruimte maken voor snelle en langzame fietsers: O.a. het hanteren van 

andere inrichtingsprincipes binnen de ring zodat meer ruimte beschikbaar 

is voor de fiets. Daarnaast investeren in het overkomen van barrières zoals 

snelwegen en waterwegen zoals de Nieuwe Maas.  

 Mobiliteitshubs, deelmobiliteit en verbeteren van fietsparkeren: Hiermee 

wordt geanticipeerd op de toekomstige fietsparkeerbehoefte, binnen wijken 

maar ook bij bijvoorbeeld OV-knooppunten. 

 Meer aandacht voor nieuwe fietsers en veilig fietsen: het faciliteren van 

toegang, beschikking en vaardigheden voor iedereen in Rotterdam. 

Daarnaast ligt er focus op verkeersveilig gedrag. 

 De Rotterdamse fietsalliantie: de vorming van een brede alliantie van o.a. 

overheden, bedrijven, culturele instellingen en scholen om de fietscultuur 

in de stad te verbeteren.  

6 https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/fietsstad/Fietskoers_2025_Gemeente-Rotterdam.pdf
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In de Rotterdamse MobiliteitsAanpak wordt naast de fietser ook de voetganger 

centraal gezet. Met ‘Rotterdam Loopt 2025: de voetganger op een voetstuk’ 

presenteert de gemeente de plannen en ambities voor het creëren van een gezonde, 

bereikbare en toegankelijke stad voor de voetganger.7 De gemeente stelt hier twee 

pijlers op:  

 Gezond & actief: Lopen is onderdeel van de actieve levensstijl van de 

Rotterdammer. 

 Toegankelijk & nabij: Iedereen (ongeacht leeftijd of beperking) kan kiezen 

om te lopen. Routes zijn veilig en toegankelijk. 

In Rotterdam Veilig Vooruit8 beschrijft de Gemeente Rotterdam haar proactieve en 

risicogestuurde aanpak voor verkeersveiligheid voor de periode 2019 tot 2023. De 

aanpak bestaat uit drie pijlers: 

 Veilige infrastructuur: verbetering van de veiligheid op locaties met de 

meeste risico’s, met name voor fietsers en voetgangers; 

 Veilige verplaatsingen: het stimuleren van de mobiliteitstransitie richting 

meer verplaatsingen per fiets en te voet. Hiervoor komt ook meer fysieke 

ruimte beschikbaar voor fietsers en voetgangers; 

 Veilige verkeersdeelnemers: inzet op educatie, voorlichting of handhaving 

ter verbetering van de verkeersveiligheid. 

Tot slot wordt de OV-visie Rotterdam 20409 besproken. In deze visie wordt het 

Stedelijk Verkeersplan Rotterdam (SVPR) uitgewerkt en de vertaling van de 

mobiliteitstransitie voor het Rotterdamse OV. Samen met de fiets dient het OV de 

verdichtingsopgave en bijbehorende mobiliteitsvraag te faciliteren. Hierdoor wordt 

autogebruik teruggebracht. De nieuw voorgestelde oeververbinding zorgt voor 

ontlasting van de capaciteitsknelpunten in het OV.  

7 https://rotterdam.notubiz.nl/document/9251389/1/s20bb014740_4_60237_tds

8https://www.rotterdam.nl/loket/documentenkcc/Rotterdam-Veilig-Vooruit-

Verkeersveiligheid.pdf

9 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/5889179/1/s17bb008912_2_37447_tds
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3 Onderzoeksmethodiek en scoremethodiek

3.1 Onderzoeksmethodiek 
De zes alternatieven zijn voor de bereikbaarheidseffecten vergeleken op het aspect 

bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Tabel 1 bevat het beoordelingskader met de 

negen criteria. Deze criteria zijn gericht op diverse aspecten waaronder 

doorstroming, netwerkeffecten, vervoersprestaties en verkeersveiligheid van 

auto/OV/fiets. Daarnaast zijn de bijbehorende parameters en de 

onderzoeksmethodiek weergegeven ter bepaling van de effecten. 

Tabel 1: Beoordelingskader effectnotitie bereikbaarheid en verkeersveiligheid 

Aspect Criterium Parameter  Methode  

Netwerkeffecten en 

mobiliteitstransitie 

Doorstroming en netwerkeffecten 

Auto 

Auto: kwantitatieve beoordeling, o.a. op basis van intensiteiten, 

verzadigingsgraden (I/C, belastingsgraad kruisingen), verschuiving van 

verkeersstromen, reistijden op geselecteerde relaties, HB-relaties en 

verkeersaantrekkende werking. 

 Verkeersmodel MRDH versie 2.8 MIRT 

 Kwalitatief – expert judgement 

Capaciteitsknelpunten en 

vervoersprestaties OV 

OV: kwantitatieve beoordeling, o.a. op basis van instappers en 

reizigersaantallen, bezettingsgraden (I/C), verschuiving van reizigersstromen 

(HB-relaties), reistijden op geselecteerde relaties, overstappers op geselecteerde 

stations en reizigerskilometers per vervoerwijze 

 Verkeersmodel MRDH versie 2.8 MIRT 

 Capaciteitsanalyse RET  

 Kwalitatief – expert judgement 

Doorstroming en netwerkeffecten 

fiets 

Fiets: kwantitatieve beoordeling op basis van aantallen fietsers. Kwalitatieve 

beoordeling van het functioneren van de maatregelen (zoals de oeververbinding) 

en betekenis in het netwerk, de aantrekkelijkheid van fietsverbindingen, (voor 

oeververbinding oa verschil brug / tunnel, verstoring bij aanlanding/tunnelmond 

op lokale netwerk) en stedelijke en regionale bereikbaarheid (MFR). 

 Verkeersmodel MRDH versie 2.8 MIRT 

 Kwalitatief – expert judgement 

Verkeersveiligheid 

Verkeersveiligheid auto 

Kans op ongevallen 

 Kentallenmethodiek op netwerkniveau op 

basis van voertuigkilometers auto. 

Vergelijking met referentie o.b.v. 

ongevalsstatistiek. 

 Kwalitatief (subjectieve verkeersveiligheid 

en veiligheidskenmerken ontwerp 

alternatieven) 

Verkeersveiligheid OV 

Verkeersveiligheid fiets en 

voetganger 

Hulpdiensten Gevolgen bij calamiteiten Bereikbaarheid voor hulpdiensten 
 Kwalitatieve beoordeling (expert judgement 

bereikbaarheid voor hulpdiensten) 

Verstedelijking Invloed extra verstedelijking 
Impact van extra verstedelijking op belasting van de netwerken (auto, OV, fiets) 

in de beschouwde alternatieven 

 Verkeersmodel MRDH versie 2.8 MIRT 

 Capaciteitsanalyse RET  

Evenementen Evenementen Feyenoord City Impact piekbelasting door evenementen Feyenoord City 

 O.a. op basis van ervaringscijfers 

evenementen Feyenoord stadion & 

Capaciteitsanalyse RET 
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3.2 Alternatieven 
Voor de volledigheid zijn hieronder de alternatieven en de belangrijkste kenmerken 

ervan opgenomen in Figuur 1 op de volgende pagina. 

3.3 Scoringsmethodiek 
In Tabel 2 is de scoringsmethodiek ten behoeve van de effectrapportage 

weergegeven. De scoring van de alternatieven vindt plaats ten opzichte van de 

referentiesituatie. 

Tabel 2: Scoringsmethodiek t.b.v. effectrapportage 

Score Verklaring

++ Zeer positieve effecten op het criterium 

+ Positieve effecten op het criterium 

0 Geen of geringe effecten op het criterium 

- Negatieve effecten op het criterium 

- - Zeer negatieve effecten op het criterium 
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Figuur 1: Overzicht alternatieven van de MIRT Verkenning, werkspoor oeververbinding en OV. 
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4 Bestaande situatie en autonome ontwikkelingen 

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. 

Voor wat betreft de kwalitatieve beschouwingen wordt in deze notitie het verschil met 

de referentiesituatie toegelicht. Hier wordt uitgegaan van dezelfde referentie als in 

het verkeersmodel, dus inclusief de realisatie van diverse infrastructurele 

ontwikkelingen. Een voorbeeld hiervan is de realisatie van de HOV-busverbinding 

tussen CS en Zuidplein conform de korte termijn aanpak (KTA) van de HOV 

Maastunnel.  
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5 Netwerkeffecten en mobiliteitstransitie 

De zes alternatieven hebben impact op de netwerken van auto, OV en fiets/ 

voetganger. Dit hoofdstuk beschrijft deze impact per modaliteit. 

5.1 Auto 
Alle alternatieven bevatten verschillende maatregelen in het autonetwerk. Deze 

maatregelen zorgen voor een verschuiving (herdistributie) van autoverkeer of een 

algehele toe- of afname van autoverkeer. De impact van de alternatieven op de A16 

/ Van Brienenoordcorridor en de Algeracorridor is beschreven in Product 5-02 | 

Effectnotitie Doelbereik Bereikbaarheid. 

Impact van autocapaciteit op de nieuwe oeververbinding 

De maatregel met de grootste impact op het autonetwerk is het bieden van 

autocapaciteit op de nieuwe oeververbinding (zoals in alternatieven 3 en 5). Figuur 

2 toont de impact hiervan op de etmaalbezettingen van de Rotterdamse 

oeververbindingen (exclusief de hoofdrijbanen van de Van Brienenoordbrug, deze 

worden niet beïnvloed). De nieuwe oeververbindingen in alternatieven 3 en 5 trekken 

respectievelijk 14.000 en 14.600 auto’s per etmaal (beide richtingen totaal), deels 

afkomstig van de andere oeververbindingen. Het totaal aantal oeververbindende 

ritten neemt in deze alternatieven toe met 5%. Bij de overige alternatieven (1, 2, 4 

en 6) neemt het aantal oeververbindende ritten licht af (<1%), naar verwachting door 

de stijging in aantrekkelijkheid van het OV- en fietsnetwerk.  

Bij alternatief 5 worden de toe- en afleidende wegen van de nieuwe oeververbinding 

drukker, te weten de Nesserdijk, het Toepad en Kralingse Zoom op de noordoever 

en de Coen Moulijnweg, Bree, Breeweg en Strevelsweg op de zuidoever. Ook bij 

alternatief 3 worden de Nesserdijk, Toepad en Kralingse Zoom drukker. De 

genoemde wegen op de zuidoever worden echter rustiger door overige maatregelen 

in het autonetwerk (zie volgende paragraaf).  

Figuur 2: Etmaalbezetting oeververbindingen motorvoertuigen (Bron: V-MRDH) 

Impact van overige maatregelen in het autonetwerk 

In alternatief 1 is de Breeweg en gedeelte van de Coen Moulijnweg afgewaardeerd 

van 2x2 naar 2x1 rijstroken om ruimte te maken voor het nieuwe tramtracé. Ook het 

oostelijke gedeelte van de Pleinweg is afgewaardeerd naar 2x1 rijstroken om 

dezelfde reden. Daarnaast is het aantal opstelvakken voor autoverkeer op enkele 

kruisingen in de corridor Maastunnel - Pleinweg – Strevelsweg – Bree – Coen 

Moulijnweg teruggebracht door de inpassing van de tram. Dit leidt tot een 

herverdeling van verkeer. De corridor Pleinweg – Strevelsweg – Bree – Coen 

Moulijnweg wordt rustiger qua autoverkeer. Zo neemt de bezetting op de 

Strevelsweg op etmaalbasis af met 30%. Daarentegen worden onder andere de 

Olympiaweg, Stadionweg en Putselaan drukker, maar leiden op wegvakbasis niet 

tot oververzadiging. 

Bij alternatieven 2 en 6 treden bijna dezelfde effecten op als bij alternatief 1. 

Alternatieven 2 en 6 verschillen van alternatief 1 in de netwerkeffecten op de 

Dorpsweg. Bij alternatieven 2 en 6 rijdt de HOV-bus over de Pleinweg en komt de 
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busstrook op de Dorpsweg te vervallen. Hierdoor komt er voor autoverkeer in 

zuidelijke richting één rijstrook bij. Dit leidt tot een toename van autoverkeer op de 

Dorpsweg. 

Bij alternatief 3 leidt de nieuwe oeververbinding tot verschuivingen op het 

hoofdwegennet (voornamelijk A16) en onderliggende wegennet tussen Feyenoord 

en Kralingen. In de rest van het netwerk zijn dezelfde effecten zichtbaar als in 

alternatief 1: de corridor Pleinweg – Strevelsweg – Bree – Coen Moulijnweg wordt 

rustiger en de Kralingse Zoom, Nesserdijk, Toepad, Olympiaweg, Stadionweg en 

Putselaan worden drukker aangezien dit toe- en afleidende wegen van de nieuwe 

oeververbinding zijn. 

In alternatief 4 zorgt de routewijziging van de HOV-bus (Pleinweg in plaats van 

Dorpsweg/Carnissesingel) tot een herverdeling van verkeer in Rotterdam Zuid, 

vergelijkbaar met alternatief 2. De Dorpsweg wordt drukker door de opwaardering 

van het aantal rijstroken in zuidelijke richting. De Pleinweg, Strevelsweg, Vaanweg 

en Zuiderparkweg worden rustiger. 

In alternatief 5 zijn geen overige maatregelen getroffen in het autonetwerk. De 

effecten die optreden liggen allen ten grondslag aan de nieuwe oeververbinding. 

HB-relaties en verkeersaantrekkende werking 

Met behulp van herkomst-bestemmingsmatrices uit het V-MRDH is gekeken naar de 

veranderingen in het aantal ritten van motorvoertuigen in het gehele netwerk en 

tussen specifieke herkomsten en bestemmingen. Zie bijlage B voor de matrices.  

Bij alle alternatieven neemt het aantal autoritten af. Bij alternatieven 1, 2 en 6 is deze 

afname het grootst (circa 3.000 ritten). Bij deze alternatieven heeft de nieuwe 

oeververbinding geen autocapaciteit en is het autonetwerk minder aantrekkelijk 

gemaakt door de inpassing van de trambaan. Bij alternatief 4 bedraagt de afname 

circa 2.000 ritten. In dit alternatief zijn geen aanpassingen gedaan aan het 

autonetwerk omwille van de inpassing van een trambaan. Bij alternatieven 3 en 5 is, 

ondanks de autoverbinding tussen De Esch en Feyenoord die voor extra autoritten 

zorgt, per saldo een afname zichtbaar van het aantal autoritten. Deze afname is van 

alle alternatieven het laagst: circa 1.000-1.500 ritten.  

Bij alternatieven zonder autocapaciteit op de nieuwe oeververbinding neemt het 

aantal ritten van en naar gebieden Kralingen, Feyenoord en IJsselmonde binnen de 

ruit het meest af. In deze gebieden wordt autoverkeer minder aantrekkelijk gemaakt 

en rijdt de nieuwe ov-verbinding. Bij alternatieven 3 en 5 neemt het verkeer binnen 

gebied Feyenoord toe door de nieuwe oeververbinding. Het verkeer in gebied 

Kralingen neemt in deze matrices niet af, gezien de A16 modelmatig tot hetzelfde 

gebied wordt gerekend.  

5.2 Openbaar vervoer 
De kwantitatieve beoordeling van capaciteitsknelpunten en vervoersprestaties van 

het OV is voor het grootste deel beschreven in de effectnotitie Doelbereik - 

Bereikbaarheid (product 5-02). Deze aspecten worden in deze notitie niet 

besproken. Wat rest voor de voorliggende effectnotitie is een beschouwing van de 

verschuiving van reizigersstromen. Dit is onderzocht aan de hand van herkomst-

bestemmingsmatrices uit het V-MRDH van het aantal OV-ritten (zie bijlage C voor 

de matrices) en plots van de etmaalintensiteiten (bezettingen) in het OV. 

Bij alle alternatieven neemt het aantal OV-ritten toe. De locatie van de nieuwe 

oeververbinding is bepalend voor de hoogte van de toename. De bruglocatie in 

alternatief 1 (locatie West) en de brug-/tunnellocatie in alternatieven 2, 4 en 6 (locatie 

bocht A) bieden de meest directe route over de Nieuwe Maas en leiden tot 8.000-

9.000 extra OV-ritten in het gehele netwerk. De brug-/tunnellocatie in alternatieven 

3 en 5 (locatie bocht B) zorgen voor een wat lagere toename van 6.300 tot 6.600 

ritten.  

Per saldo neemt het totaal aantal rivierkruisende bewegingen toe, zoals te zien is in 

Figuur 3. In dit figuur is de etmaalbezetting in het OV op alle oeververbindingen 

weergegeven. Dit betreft de busverbinding door de Maastunnel, metro- en 

tramverbinding ter plaatse van de Erasmusbrug, bus- en treinverbinding ter plaatse 

van de Willemsbrug, tram-/metroverbinding bij de nieuwe oeververbinding en de 

busverbindingen op de Van Brienenoordbrug. Bij alternatieven 1, 2 en 4 neemt het 

aantal rivierkruisende bewegingen toe met 4.500 tot 5.400. Bij alternatieven 3 en 5 

neemt dit aantal toe met 3.100 tot 3.900. Tevens vindt een verschuiving plaats van 

de rivierkruisende bewegingen. Door de opwaardering van de HOV-bus door de 

Maastunnel neemt het aantal ritten hier toe met 2.500 tot 4.000 op etmaalbasis. De 
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hoeveelheid rivierkruisende bewegingen bij de Van Brienenoordbrug, 

Willemsbrug/Willemsspoortunnel en Erasmusbrug/metrotunnel neemt af. 

Figuur 3: Etmaalbezetting oeververbindingen OV (Bron: V-MRDH) 

In de herkomst-bestemmingsmatrices in bijlage C is verder zichtbaar dat vooral van 

en naar gebieden Kralingen, Feyenoord, IJsselmonde binnen de ruit meer wordt 

gereisd per OV. Ook van en naar het centrum (hiertoe worden o.a. het Weena, de 

Henegouwerlaan en de ’s-Gravendijkwal gerekend in de tabel) en Charlois wordt 

meer gereisd door de verbetering van de HOV-busverbinding door de Maastunnel.  

5.3 Fiets 

Kwantitatieve beoordeling 

De effecten van de alternatieven op het fietsnetwerk zijn op eenzelfde manier 

getoetst als voor het OV; aan de hand van herkomst-bestemmingsmatrices uit het 

V-MRDH van het aantal fietsritten (zie bijlage D voor de matrices) en plots van de 

etmaalintensiteiten (bezettingen) van het fietsnetwerk. In het V-MRDH zijn geen 

kwantitatieve resultaten beschikbaar van het aantal voetgangers in het netwerk.  

In alle alternatieven neemt het aantal fietsritten af ten opzichte van de 

referentiesituatie. Bij alternatief 4 is de grootste afname zichtbaar, met 4.000 ritten. 

Het aantal ritten neemt in alternatieven 1, 3 en 4 af met circa 3.000 ritten. 

Alternatieven 2 en 6 laten de kleinste afname zien, met circa 1.400 ritten. De afname 

is bij alle alternatieven het grootst ‘binnen’ gebieden Kralingen, Feyenoord, 

IJsselmonde binnen de ruit en Charlois (fietsverkeer binnen hetzelfde gebied). Dit 

komt omdat het OV in deze gebieden sterker wordt ten opzichte van de 

referentiesituatie, waardoor men voor korte ritten eerder de bus, tram of metro pakt.  

Figuur 4 toont de etmaalbezetting van de fiets op de oeververbindingen. Bij alle 

bestaande oeververbindingen neemt het aantal rivierkruisende bewegingen licht af. 

Deze afname is het grootst bij alternatieven 1 (Brug West), 2 (Brug Bocht A), 4 

(Tunnel Bocht A) en 6 (Tunnel Bocht A). De toevoeging van de nieuwe 

oeververbinding leidt echter per saldo tot een toename van het totaal aantal 

rivierkruisende bewegingen ten opzichte van de referentiesituatie. In de 

referentiesituatie passeren dagelijks circa 53.900 fietsers de Nieuwe Maas. In 

alternatieven 2, 4 en 6 neemt dit aantal het meeste toe naar 59.000 tot 60.000 

fietsers. Alternatief 1 volgt kort daarop. Alternatieven 3 en 5 trekken de minste extra 

fietsers op de Rotterdamse oeververbindingen. Deze cijfers leren dat brug/tunnel 

bocht A de meeste nieuwe fietsers trekken, gevolgd door brug west en tot slot 

brug/tunnel bocht B.  
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Figuur 4: Etmaalbezetting oeververbindingen fiets (Bron: V-MRDH) 

Kwalitatieve beoordeling 

Voor de kwalitatieve beoordeling worden de alternatieven getoetst aan de hand van 

de vijf hoofdeisen voor een fietsvriendelijke infrastructuur: samenhang, directheid, 

aantrekkelijkheid, veiligheid en comfort10. 

Samenhang 

Een samenhangend netwerk sluit aan op herkomsten en bestemmingen van fietsers, 

zoals woningen, winkels, OV-haltes, etc.. De takken van een netwerk moeten goed 

bereikbaar zijn. Specifiek voor het fietsnetwerk in (regio) Rotterdam is hierbij 

gekeken naar de ambitie voor een metropolitane fietsroute (MFR) tussen Dordrecht 

en Rotterdam, zoals opgesteld door de MRDH (zie Figuur 5). Daarnaast ziet de 

gemeente Rotterdam mogelijkheden voor het versterken van het stedelijke en 

regionale fietsnetwerk (zie Figuur 6). De nieuwe oeververbinding en een regionale 

10 Zoals beschreven in de Ontwerpwijzer fietsverkeer, CROW 2016, beschikbaar via: 

https://www.crow.nl/publicaties/ontwerpwijzer-fietsverkeer

verbinding langs de rivieroevers van de Maas worden als missende verbindingen 

gezien. 

Figuur 5: Uitsnede potentiële metropolitane fietsroutes (Bron: Metropolitane fietsroutes 

MRDH, 2022)

Figuur 6: Uitsnede mogelijkheden voor versterken stedelijke (rood) en regionale (groen) 

verbindingen in het fietsnetwerk. Bron: Fietskoers 2025 Gemeente Rotterdam, 2019)
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Alle alternatieven bieden een verbetering van het fietsnetwerk door de aanleg van 

een nieuwe oeververbinding met ruimte voor de fiets. Hiermee wordt de stedelijke 

verbinding gelegd zoals omschreven in de Fietskoers van Rotterdam. Het type 

oeververbinding (brug versus tunnel) maakt hier geen verschil. De 

oeververbindingen West (alternatief 1) en Bocht A (alternatieven 2, 4 en 6) sluiten 

het beste aan bij de structuur van de stad en daarbij passende kansrijke fietsrelaties. 

Daarnaast wordt aangetakt op een mogelijke regionale / metropolitane verbinding 

richting Dordrecht. De locatie van de oeververbinding maakt hier geen verschil, de 

geprojecteerde regionale route komt langs de aanlandingspunten van alle 

oeververbindingen op de zuidoever. 

Directheid 

Het is van belang dat fietsinfrastructuur fietsers een zo direct mogelijke route biedt. 

In de alternatieven is de nieuwe oeververbinding de enige toevoeging aan het 

fietsnetwerk. Zoals hierboven beschreven bieden oeververbindingen West en Bocht 

A de meest directe routes tussen De Esch en Feyenoord. Bij deze 

oeververbindingen is de kans het grootste dat het een concurrerend alternatief biedt 

voor bestaande stedelijke oeververbindingen zoals de Willemsbrug. Brug/tunnel 

bocht B biedt een beter concurrerend alternatief voor de Van Brienenoordbrug, maar 

deze wordt minder gebruikt door fietsers dan de Willemsbrug.  

Aantrekkelijkheid 

Tal van aspecten kunnen een fietsverbinding aantrekkelijk of onaantrekkelijk maken. 

Onder aantrekkelijk worden verbindingen geschaard in het groen, met ‘open’ uitzicht, 

nabij water, goed onderhouden, met weinig hoogteverschil en kleine 

hellingspercentages, beschut bij weersomstandigheden, en verbindingen die rustig 

zijn. Fietsverbindingen bij druk verkeer / files, nabij industrie, en in het donker worden 

als onaantrekkelijk gezien.  

De brugverbindingen (alternatieven 1, 2 en 3) bieden volgens deze maatstaven een 

aantrekkelijkere fietsverbinding dan de tunnelverbindingen (alternatieven 4, 5 en 6). 

Bij de brugverbindingen heeft de fietser vrij uitzicht over de stad en de Nieuwe Maas. 

11 Voor alternatief 2 is een ‘lage’ brug locatie bocht A ontworpen. Het comfort van een ‘hoge’ 

brug locatie bocht A is niet onderzocht.

Daarnaast zijn bij daglicht de brugverbindingen door natuurlijk licht beter verlicht dan 

de tunnelverbindingen.  

Daarnaast zijn de alternatieven met metroverbinding tussen Zuidplein en Kralingse 

Zoom aantrekkelijker voor fietsverkeer dan met een tramverbinding, met alternatief 

1 in het bijzonder. Bij een tramverbinding op maaiveld neemt de verkeersdrukte toe, 

voornamelijk bij kruisingen. Fietsverkeer krijgt hierdoor minder groentijd bij 

verkeerslichten en moet dus langer wachten. 

Veiligheid 

Voor een beschouwing van de veiligheid van de routes, zie hoofdstuk 6.3. 

Comfort 

Comfortabele fietsinfrastructuur zorgt voor zo min mogelijk hinder voor de fietsers, 

zoals trillingen, inspanningen door hoogteverschillen, overlast van overig verkeer en 

oponthoud (stilstand).  

 De brugverbinding in alternatief 1 heeft een maximale helling van 3,33% en 

bevat een hoogteverschil aan beide zijden van circa 12 meter. Op de 

zuidoever kunnen fietsers door de ‘lus’ bij de Roseknoop niet in één keer 

rechtdoor fietsen, wat deze aanlanding minder aantrekkelijk maakt. Direct 

na de aanlandingen op beide oevers zijn kruisingen gelegen met overig 

verkeer. 

 In alternatief 2 is de maximale helling groter, namelijk 4%. Het te 

overbruggen hoogteverschil is circa 12 meter aan beide kanten van de 

brug11. De hellingbaan aan beide zijden is recht, zodat fietsers prettig door 

kunnen fietsen. Daarbij moeten fietsers wel rekening houden met 

kruisingen direct na de aanlanding op zowel de noord- als de zuidoever. 

 De brugverbinding in alternatief 3 is hoger dan in alternatieven 1 en 2 

waardoor het te overbruggen hoogteverschil aan beide kanten circa 18 

meter bedraagt12. De maximale helling is tevens 4%. Het gebruik van deze 

oeververbinding is dus minder comfortabel dan van alternatieven 1 en 2. 

12 Voor alternatief 3 is een ‘hoge’ brug locatie bocht B ontworpen. Het comfort van een ‘lage’ 

brug locatie bocht B is niet onderzocht.
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De hellingbanen van brug bocht B zijn, net als in alternatief 2, recht en 

leiden bij aanlanding direct naar kruispunten met overig verkeer. 

 De tunnels in alternatieven 4, 5 en 6 bevatten allen stijgpunten voor de fiets 

(roltrappen/liften) aan beide oeverzijden. Hierdoor is het te overbruggen 

hoogteverschil kleiner dan bij bruggen (circa 8 meter), maar is de reis 

minder comfortabel door tweemaal oponthoud en afstappen. De maximale 

hellingspercentages in de tunnels zijn respectievelijk 3,33%, 3,5% en 4,0% 

voor de drie alternatieven.  

5.4 Beoordeling netwerkeffecten en mobiliteitstransitie 
De beoordeling voor aspect netwerkeffecten is opgesplitst in auto, OV en fiets.  

Auto 

In de beleidskaders zoals beschreven in hoofdstuk 2 wordt gesteld dat Rijk, regio en 

gemeente willen investeren in alle modaliteit, waaronder auto, maar dat de auto een 

minder centrale rol krijgt in stedelijke mobiliteit. Daarom is de beoordeling van de 

netwerkeffecten van de auto gebaseerd op de reductie van autogebruik in 

binnenstedelijk gebied. Bij alle alternatieven neemt het autogebruik af (minder 

autoritten) en plaatselijke herverdelingen van verkeer binnen Rotterdam Zuid. Bij 

alternatieven 3 en 5 trekt de nieuwe oeververbinding echter autoverkeer van de A16 

naar gebieden binnen de Ring van Rotterdam, voornamelijk Kralingen en 

Feyenoord. Alternatieven 3 en 5 ontvangen daardoor een negatieve score. De 

overige alternatieven een positieve score. 

Tabel 3: Beoordeling aspect netwerkeffecten en mobiliteitstransitie auto 

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

+ + - + - + 

OV 

Waar de beleidskaders van Rijk, regio en gemeente inzetten op een minder centrale 

rol, dient het OV een belangrijkere rol te gaan spelen, voornamelijk binnen de stad. 

Daarom is de beoordeling van netwerkeffecten van het OV gebaseerd op de 

toename van OV. In alle alternatieven neemt het aantal OV-ritten toe. De toename 

is het grootst bij brug west en brug/tunnel bocht A. Alternatieven 1, 2, 4 en 6 

ontvangen hierdoor een zeer positieve score. Alternatieven 3 en 5 ontvangen een 

positieve score.  

Tabel 4: Beoordeling aspect netwerkeffecten en mobiliteitstransitie OV 

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

++ ++ + ++ + ++ 

Fiets 

De beoordeling van de netwerkeffecten fiets is gebaseerd op zowel de kwantitatieve 

als de kwalitatieve aspecten. Bij kwantitatieve aspecten ligt de nadruk op in hoeverre 

de alternatieven het fietsgebruik doen toenemen. Bij de kwalitatieve aspecten scoren 

alternatieven die het beste voldoen aan de hoofdeisen van fietsvriendelijke 

infrastructuur het hoogst. 

De nieuwe oeververbinding leidt tot meer rivierkruisende reizigers, voornamelijk bij 

oeververbindingen Brug West en Brug/Tunnel bocht A. Echter zorgt de verhoogde 

aantrekkelijkheid van het OV-netwerk tot een algehele lichte afname van 

fietsgebruik. Voor wat betreft de kwalitatieve aspecten van de fiets scoort een nieuwe 

brug beter dan een nieuwe tunnel door hoger comfort en aantrekkelijkheid. 

Alternatieven 1 en 2 bevatten een brugverbinding op een gunstige locatie (West en 

bocht A) en ontvangen een zeer positieve score. Alternatief 3 bevat een 

brugverbinding, maar op een minder gunstige locatie, en ontvangt een positieve 

score. Alternatieven 4 en 6 bevatten een tunnel, maar op een gunstigere locatie, en 

ontvangen een positieve score. Tot slot bevat alternatief 5 een tunnel op een minder 

gunstige locatie en ontvangt een neutrale score. 

Tabel 5: Beoordeling aspect netwerkeffecten en mobiliteitstransitie fiets 

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

++ ++ + + 0 + 
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6 Verkeersveiligheid 

De verkeersveiligheid van de alternatieven is op twee manier beschouwd: 

kwantitatief en kwalitatief. In de volgende paragrafen staan de bevindingen 

beschreven. 

6.1 Kwantitatieve beschouwing verkeersveiligheid 
De kwantitatieve beschouwing van verkeersveiligheid is gebaseerd op het aantal 

verwachte voertuigkilometers (personenauto’s en vrachtverkeer), 

reizigerskilometers in het OV en fietskilometers per dag. Over het algemeen geldt: 

hoe minder kilometers worden gereden, des te beter de verkeersveiligheid. Daarbij 

is de ene gereisde kilometer statistisch gezien veiliger dan de ander: zo vinden 

bijvoorbeeld meer ongevallen plaats per voertuigkilometer op gemeentelijke wegen 

dan op provinciale wegen en rijkswegen13. Fietskilometers zijn het onveiligst. OV-

kilometers zijn het veiligst, waarbij trein en metro veiliger zijn dan tram en bus in 

verband met de samenloop met overig verkeer. 

Tabel 6 op de volgende pagina toont het aantal voertuig-, OV-, en fietskilometers per 

etmaal voor het gehele netwerk voor de referentiesituatie en de alternatieven. De 

verschillen zijn daarom percentueel klein en dienen vooral in absolute zin te worden 

beschouwd. In alle alternatieven neemt het aantal voertuigkilometers van 

motorvoertuigen af. Bij alternatief 5 is deze afname het grootst (circa 42.400 

kilometer). De nieuwe oeververbinding trekt automobilisten van de snelwegen naar 

binnenstedelijke wegen. Bij alternatief 3 neemt het aantal voertuigkilometers van 

motorvoertuigen het minste af. Tevens is de toename van kilometers op 

wijkontsluitingswegen (WOW) bij dit alternatief het grootst. Dit komt omdat de nieuwe 

oeververbinding in alternatief 3 beter aansluit op het wegennet in Rotterdam Zuid 

dan in alternatief 5 en dus meer motorvoertuigen trekt. Bij alternatieven 1, 2, 4 en 6 

zijn bijna alleen afnames te zien in het aantal voertuigkilometers, voornamelijk op 

autosnelwegen en gebiedsontsluitingswegen (GOW).  

13 Bron: CROW publicatie Verkeersveiligheid, Verkeersveiligheid in cijfers. Beschikbaar via: 

https://www.crow.nl/duurzame-mobiliteit/home/sterke-en-gezonde-

steden/verkeersveiligheid/aanpak-van-verkeersveiligheid-1-1

Alternatieven 1, 3, 4 en 5 leiden tot meer OV-gebruik en een verschuiving binnen het 

OV-gebruik. Bij alternatieven 1 en 3 wordt de (relatief onveiligere) tram meer 

gebruikt, en de metro wat minder. Bij alternatieven 2 en 6 neemt het OV-gebruik licht 

af. 

In alternatieven 2 en 6 neemt het aantal fietskilometers het meeste toe, met circa 

15.500 kilometer per etmaal. In deze alternatieven neemt de verkeersveiligheid voor 

wat betreft de fiets dus af. Ook in alternatieven 4 en 1 neemt het aantal 

fietskilometers toe. Alternatieven 3 en 5 leiden tot een lichte afname van 

fietskilometers. In deze alternatieven neemt de verkeersveiligheid voor de fiets licht 

toe. 
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Tabel 6: Aantal fiets-, OV- en voertuigkilometers per etmaal voor het gehele netwerk, afgerond naar honderdtallen (Bron: V-MRDH) 

Referentie Alt 1 Alt 2 / Alt 6 Alt 3 Alt 4 Alt 5
Voertuigkilometers (personenauto's en vrachtverkeer), 
waarvan: 40.495.300 -29.700 -35.400 -24.600 -37.300 -42.400

Autosnelweg 21.422.000 -12.600 -20.600 -35.900 -23.100 -57.600

Autoweg 867.200 -800 -700 -700 -900 -900

Gebiedsontsluitingsweg, buiten de bebouwde kom 80 km/u 3.094.800 -900 100 -600 300 -700

Erftoegangsweg, buiten de bebouwde kom 60 km/u 815.800 -300 -500 -400 -500 -400

Gebiedsontsluitingsweg, binnen de bebouwde kom 70 km/u 1.281.900 -200 -1.000 -4.200 -900 -4.000

Gebiedsontsluitingsweg, binnen de bebouwde kom 50 km/u 9.124.000 -15.200 -7.200 -300 -7.300 8.100

Wijkontsluitingsweg, binnen de bebouwde kom 50 km/u 2.090.400 900 -4.300 12.900 -3.900 9.600

Erftoegangsweg, binnen de bebouwde kom 30 km/u 1.546.600 -600 -1.200 4.600 -1.000 3.400

Verblijfgebied 15 km/u 30.200 0 0 0 0 0

Industrieontsluitingsweg 50 km/u 188.100 0 -100 0 -200 -100

Industriestraat 30 km/u 34.300 0 0 0 0 0

Fietskilometers 7.998.500 3.600 15.500 -1.500 6.400 -1.500

OV kilometers, waarvan: 14.102.300 2.300 -6.400 8.400 3.600 6.200

Trein 7.191.700 3.200 700 10.900 -27.100 -21.700

Metro 3.110.200 -55.500 -59.300 -56.000 44.700 36.000

Tram 2.042.900 57.500 51.100 51.200 -13.100 -12.400

Bus 1.757.500 -3.000 1.100 2.300 -900 4.200
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6.2 Kwalitatieve beschouwing verkeersveiligheid 
Deze paragraaf bevat de kwalitatieve beschouwing van de verkeersveiligheid van 

de alternatieven. De belangrijkste veiligheidsrisico’s worden puntsgewijs genoemd. 

6.2.1. Algemeen 

1. Allereerst een algemene opmerking over het verschil tussen een brug en een 

tunnel over/onder de Nieuwe Maas voor fietsverkeer. Bij een brug komen 

fietsers met hogere snelheid aan bij achterliggende kruisingen in verband met 

de afdaling vanaf de brug. Bij tunnels wordt uitgegaan van liften/(rol)trappen 

waardoor fietsers met een lagere snelheid aankomen bij achterliggende 

kruisingen. 

2. De frequentie van de HOV-bus wordt in alle alternatieven verhoogd van 6 keer 

per uur in de daluren en 8 keer per uur in de spitsuren naar 12 keer per uur in 

spits en dal. Dit verhoogt het risico op ongevallen. 

3. Alle VRI-kruisingen die de HOV-bus passeert krijgen te maken met een hogere 

frequentie van de busverbinding en dus meer groentijd voor de HOV-bus. Dit 

verhoogt de cyclustijd op de kruisingen en daarmee de kans op roodlichtnegatie. 

4. Daar waar nieuwe verbindingen en kruispunten komen ontstaan nieuwe 

mogelijkheden voor conflicten. In alle alternatieven wordt een nieuwe 

oeververbinding toegevoegd met een aanlanding op de noord- en zuidoever. 

Aan beide kanten van de rivier ontstaan hiermee veiligheidsrisico’s.  

5. Voor fietsers en voetgangers wordt een nieuwe brugverbinding ervaren als 

sociaal veiliger dan een nieuwe tunnelverbinding. 

6.2.2. Alternatief 1 

HOV-bus CS – Zuidplein 

Ten opzichte van de referentiesituatie wijzigt bij alternatief 1 alleen de route van de 

HOV-bus bij de kruising ’s-Gravendijkwal – Rochussenstraat (zie Figuur 7). De bocht 

die de HOV-bus moet maken bij de kruising Rochussenstraat – Wytemaweg 

bedraagt 180 graden en kan alleen in de VRI regeling plaatsvinden. Zo lang de VRI 

functioneert is dit geen probleem, en de ‘lus’ van de Wytemaweg biedt een 

uitwijkmogelijkheid. 

Figuur 7: Route HOV-bus bij EMC / Dijkzigt (Bron: Inpassingsontwerp alternatief 1) 

Tram Zuidplein – Kralingse Zoom via Brug West 

1. Een algemeen aandachtspunt is dat meerdere kruisingen langere cyclustijden 

krijgen door de inpassing van de tram in de verkeersregeling. Dit verhoogt de 

kans op roodlichtnegatie. De belangrijkste kruisingen die drukker worden zijn: 

o Pleinweg/Strevelsweg 

o Sandelingplein 

o Breeplein 

o Abram van Rijckevorselweg / Kralingse Zoom 

2. Het Sandelingplein wordt een drukkere kruising aangezien de dive-under wordt 

opgeheven en er een nieuwe tramverbinding komt. Al het verkeer gaat via 

maaiveld. Dit verhoogt het risico op ongevallen. Daarentegen wordt de kruising 

wel ‘simpeler’ om dat er niet meer halverwege kan worden opgesteld in 

noord/zuid en zuid/noord richting. Dit verlaagt het risico op ongevallen. 

3. Bij halte Breeplein ligt de halte dicht bij de kruising Bree/Breeweg/Randweg (zie 

Figuur 8). Het risico bestaat dat er twee trams achter elkaar komen te staan 

waardoor een tram op de kruising stil komt te staan. Om dit risico te mitigeren 

kan de halte worden opgeschoven naar het westen. 
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Figuur 8: Inpassing tramhalte Breeplein (Bron: Inpassingsontwerp alternatief 1)

4. Bij de kruisingen Riederlaan/Colosseumweg (Figuur 9) en 

Slaghekstraat/Colosseumweg (Figuur 10) ligt de trambaan aan de westzijde van 

de Colosseumweg. Automobilisten komende vanuit het westen 

(Riederlaan/Slaghekstraat) die de Colosseumweg op willen draaien moeten 

trambaan, fietspad en voetpad oversteken die dicht op elkaar liggen. Dit 

verhoogt het risico op ongevallen. 

Figuur 9: Kruising Colosseumweg / Riederlaan (Bron: Inpassingsontwerp alternatief 1) 

Figuur 10: Kruising Colosseumweg / Slaghekstraat (Bron: Inpassingsontwerp alternatief 1) 
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5. De trambaan ligt ter plaatse van de Colosseumweg, ten noorden van de 

Slaghekstraat in een helling van 4% (zie Figuur 10). De kruising met de 

Slaghekstraat ligt aan de voet van de helling van de tram. Bij gladheid op de 

trambaan bestaat het risico op doorglijden/doorschieten van de tram over de 

kruising wat kan leiden tot aanrijdingen. Een mogelijke mitigerende maatregel 

voor dit risico is het verplaatsen/ophogen van de kruising, of het ongelijkvloers 

kruisen van tram met overig verkeer. 

6. De nieuwe oeververbinding sluit aan op de zuidoever bij de Roseknoop (zie 

Figuur 11). Om het hoogteverschil te overbruggen wordt een hellingbaan 

aangebracht met een lus. De s-curve voor fietsers kan ervoor zorgen dat men 

(op hoge snelheid) bochten gaat afsnijden. Dit verhoogt het risico op 

aanrijdingen.  

Figuur 11: Aanlanding nieuwe oeververbinding zuidoever (Bron: Inpassingsontwerp 

alternatief 1) 

7. De nieuwe oeververbinding landt op de zuidoever aan bij de Roseknoop, en op 

de noordoever bij de kruising Drinkwaterweg/Nesserdijk. Beide kruisingen 

worden hierdoor drukker qua fiets- en voetverkeer, wat het risico op ongevallen 

verhoogt. 

8. De nieuwe oeververbinding heeft één tweerichtingenfietspad. Door de helling / 

daling die fietsers moeten overbruggen ontstaan grote snelheidsverschillen. Dit 

verhoogt het risico op aanrijdingen. 

9. Het fiets- en voetpad op de Nesserdijk kruist met de trambaan van lijnen 21 en 

24. Deze kruising is niet haaks, waardoor fietsers komende vanuit het noorden 

over hun schouder moeten kijken voor de oversteek. Deze hoek is onveiliger 

dan een haakse hoek. 

10. De tram rijdt langs het parkeerterrein op maaiveld bij halte Kralingse Zoom. 

Automobilisten zijn hier zoekende naar een parkeerplaats (zoekverkeer), wat 

het risico op een aanrijding verhoogt. 

6.2.3. Alternatief 2 

HOV-bus CS – Zuidplein 

 Ten noorden van de Nieuwe Maas wijzigt de route van de HOV-bus niet ten 

opzichte van de referentiesituatie. Wel wordt een voetgangerstunnel 

gerealiseerd onder de ’s-Gravendijkwal tussen de bushaltes en metrostation 

Dijkzigt. Dit vermindert het aantal overstekende bewegingen van voetgangers 

bij de kruising Rochussenstraat – ’s-Gravendijkwal en  verhoogt dus de 

verkeersveiligheid. 

 De HOV-bus krijgt op de zuidelijke oever een nieuwe route, namelijk via de 

Pleinweg. 

o Halte Doklaan wordt verplaatst naar de Doklaan. Reizigers kunnen niet 

direct de Doklaan oversteken om bij de halte aan de andere zijde te 

komen. Dit verhoogt het risico op oversteken op onofficiële plaatsen. 

De officiële oversteekplaats is bij het Maastunnelplein. Indien de 

Cultuurcampus wordt gerealiseerd kunnen mensen gebruik maken van 

een voetgangersbrug bij het Karel de Stouteplein. 

o De HOV-bus rijdt niet meer over het Maastunnelplein. De opstelvakken 

gereserveerd voor de HOV-bus komen te vervallen en worden voor 

overig verkeer. De drukte op de kruising en cyclustijden nemen af en 

daarmee het risico op roodlichtnegatie. 

o Bij haltes Wolphaertsbocht en Pleinweg moeten reizigers de 

parallelstructuur oversteken om bij de adressen te komen op de 

Pleinweg. Dit verhoogt het risico op ongevallen met motorvoertuigen 
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op de parallelstructuur.  

o Op de kruising Strevelsweg/Pleinweg worden op twee takken 

opstelvakken voor motorvoertuigen omgezet naar opstelvakken voor 

de HOV-bus. Dit verhoogt de verkeersdrukte op de kruising en 

cyclustijden en daarmee het risico op roodlichtnegatie. 

Tram Zuidplein – Kralingse Zoom via Brug Bocht A 

1. Een algemeen aandachtspunt is dat haltes Breeplein en De Esch zich in 

middenligging bevinden op maaiveld. In- en uitstappende reizigers dienen 

hiervoor de rijbaan over te steken wat leidt tot een mogelijk extra conflictpunt.  

2. Een algemeen aandachtspunt is dat meerdere kruisingen langere cyclustijden 

krijgen door de inpassing van de tram in de verkeersregeling. Dit verhoogt de 

kans op roodlichtnegatie. De belangrijkste kruisingen die drukker worden zijn: 

o Sandelingplein 

o Breeplein 

o Olympiaweg/Stadionweg/Burgerhoutstraat/Varkenoordseviaduct 

3. Het tracé van alternatief 2 tussen Sandelingplein en het Breeplein is hetzelfde 

als alternatief 1. Zie punten 2 en 3 van alternatief 1 voor de veiligheidsrisico’s 

op dit tracédeel.  

4. Het hellingspercentage van de trambaan aan de zuidzijde van de nieuwe 

oeververbinding is 4%. De kruising met de Stadionweg/Varkenoordseviaduct 

ligt aan de voet van deze 4%-helling. Bij gladheid op de trambaan bestaat het 

risico op doorglijden/doorschieten van de tram over de kruising wat kan leiden 

tot aanrijdingen. Een mogelijke mitigerende maatregel voor dit risico is het 

verplaatsen/ophogen van de kruising, of het ongelijkvloers kruisen van tram met 

overig verkeer. 

5. De nieuwe oeververbinding landt op de zuidoever aan bij de kruising 

Olympiaweg/Stadionweg/Burgerhoutstraat/Varkenoordseviaduct, en op de 

noordoever bij de kruising Drinkwaterweg/Nesserdijk. Beide kruisingen worden 

hierdoor drukker qua fiets- en voetverkeer, wat het risico op ongevallen 

verhoogt. 

6.2.4. Alternatief 3 

HOV-bus CS – Zuidplein 

Zie punt 1 van alternatief 2 over de voetgangerstunnel bij de ’s-Gravendijkwal. Voor 

de rest is alternatief 3 gelijk aan de referentiesituatie. 

Tram Zuidplein – Kralingse Zoom via Brug Bocht B 

1. Een algemeen aandachtspunt is dat haltes Pleinweg, Strevelsweg, 

Sandelingplein, Breeplein en De Esch zich in middenligging bevinden op 

maaiveld. In- en uitstappende reizigers dienen hiervoor de rijbaan over te steken 

wat leidt tot een mogelijk extra conflictpunt.  

2. Een algemeen aandachtspunt is dat meerdere kruisingen langere cyclustijden 

krijgen door de inpassing van de tram in de verkeersregeling en het feit dat de 

nieuwe oeververbinding ruimte biedt aan autoverkeer. Dit verhoogt de kans op 

roodlichtnegatie. De belangrijkste kruisingen die drukker worden zijn: 

o Pleinweg/Strevelsweg 

o Sandelingplein 

o Breeplein 

o Stadionrotonde 

o Abram van Rijckevorselweg / Kralingse Zoom 

3. Het tracé van alternatief 3 tussen Zuidplein en het Breeplein is hetzelfde als 

alternatief 1. Zie punten 2 en 3 van alternatief 1 voor de veiligheidsrisico’s op dit 

tracédeel.  

4. De Stadionrotonde wordt niet alleen drukker maar ook complexer (zie Figuur 

12):  

o De aanlanding van de nieuwe oeververbinding voegt namelijk een 

vijfde tak toe aan de rotonde met voetpad, fietspad, rijbaan en 

trambaan in twee richtingen.  

o Voetgangers en fietsers onderweg van oost naar west en vice versa 

over de Ernst Happelstraat (parallelstructuur Stadionweg) moeten 

oversteken bij de Stadionrotonde. Deze extra kruisende beweging 

verhoogt het risico op ongevallen.  

o De oversteek over de Coen Moulijnweg bij de rotonde voor fietsers en 

voetgangers wordt langer door de inpassing van de trambaan.  
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o Ook wordt ook de oversteek van fietsers en voetgangers bij de John F. 

Kennedyweg in westelijke richting langer door de inpassing van een 

extra opstelvak. Dit verhoogt het risico op ongevallen.  

o Op de Stadionrotonde liggen tramsporen en een keerlus voor de tram. 

Bij inpassing van extra tramsporen haaks op bestaande 

traminfrastructuur ontstaan drie nieuwe kruisingen. Dit verhoogt het 

risico op aanrijdingen. 

Figuur 12: Nieuwe configuratie Stadionrotonde in alternatief 3 (Bron: Verkeerskundig 

ontwerp alternatief 3)

5. De nieuwe oeververbinding landt op de zuidoever aan bij de Stadionrotonde, en 

op de noordoever bij de kruising Drinkwaterweg/Nesserdijk. Beide kruisingen 

worden hierdoor drukker qua fiets- en voetverkeer, wat het risico op ongevallen 

verhoogt. 

6. De kruising Nesserdijk / Drinkwaterweg wordt drukker en krijgt een complexere 

configuratie door de aanlanding van de nieuwe oeververbinding met fietspad, 

voetpad, rijbaan en trambaan in twee richtingen. Het risico op ongevallen op 

deze kruisingen wordt hierdoor hoger. 

7. De Nesserdijk wordt breder en drukker qua autoverkeer. Dit verhoogt het risico 

op ongevallen voor fietsers en voetgangers die de Nesserdijk willen oversteken 

bij de Snelfilterweg, Lage Filterweg en Hoge Filterweg.   

6.2.5. Alternatief 4 

HOV-bus CS – Zuidplein 

Alternatief 4 bevat zowel een wijziging van de route van de HOV-bus bij EMC / 

Dijkzigt als op Rotterdam Zuid. Voor de beschouwing van de verkeersveiligheid 

rondom EMC / Dijkzigt, zie alternatief 1. Voor de impact van de routewijziging op 

Zuid, zie het tweede punt van alternatief 2. 

Metro Zuidplein – Kralingse Zoom via Tunnel Bocht A 

1. De metroverbinding tussen Zuidplein en Kralingse Zoom bevindt zich geheel 

ondergronds. Indien alle metrostations ingangen/uitgangen krijgen op maaiveld 

aan beide zijden van de weg levert dit geen extra risico’s op voor de 

verkeersveiligheid. 

2. De fiets- en voetgangerstunnel komt op de zuidoever boven bij de kruising 

Stadionweg/Olympiaweg/Varkenoordseviaduct/Burgerhoutstraat, en op de 

noordoever bij de kruising Drinkwaterweg/Nesserdijk. Beide kruisingen worden 

hierdoor drukker, wat het risico op ongevallen verhoogt. 

6.2.6. Alternatief 5 

HOV-bus CS – Zuidplein 

Zie alternatief 3. 

Metro Zuidplein – Kralingse Zoom via Tunnel Bocht A 

1. De metroverbinding tussen Zuidplein en Kralingse Zoom bevindt zich geheel 

ondergronds. Indien alle metrostations ingangen/uitgangen krijgen op maaiveld 
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aan beide zijden van de weg levert dit geen extra risico’s op voor de 

verkeersveiligheid. 

2. Op de zuidoever mondt de autotunnel uit op de Coen Moulijnweg. Vanuit de 

tunnel gezien moet autoverkeer weven met autoverkeer op de Coen Moulijnweg 

voor het Stadionviaduct. Dit weefvlak verhoogt het risico op ongevallen. Een 

mogelijke mitigerende oplossing is het aanbrengen van een stukje 

doorgetrokken streep zodat autoverkeer met elkaar oprijdt. 

3. De fiets- en voetgangerstunnel komt op de zuidoever boven bij de John F. 

Kennedyweg / Hoendiep, en op de noordoever bij de Nesserdijk. Beide wegen 

worden hierdoor drukker, wat het risico op ongevallen verhoogt. 

4. De kruising Nesserdijk / Drinkwaterweg wordt drukker en krijgt een complexere 

configuratie door de aanlanding van de nieuwe oeververbinding met rijbaan in 

twee richtingen (zie Figuur 13). Het risico op ongevallen op deze kruisingen 

wordt hierdoor hoger. 

Figuur 13: Nieuwe configuratie kruising Drinkwaterweg / Nesserdijk in alternatief 5 (Bron: 

Verkeerskundig ontwerp alternatief 5)

6.2.7. Alternatief 6 

HOV-bus CS – Zuidplein 

Zie alternatief 2. 

Tram Zuidplein – Kralingse Zoom via Tunnel Bocht A 

Het tramtracé in alternatief 6 overlapt grotendeels met het tramtracé in alternatief 2. 

Zie de beschrijving bij alternatief 2, met uitzondering van aandachtspunt 4. Dit is niet 

van toepassing op alternatief 6. 
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6.3 Beoordeling verkeersveiligheid 
De beoordeling voor aspect verkeersveiligheid is opgesplitst in auto, OV en 

fiets/voetgangers. 

Auto 

 Voor de auto kent alternatief 3 de meeste risico’s op het gebied van 

verkeersveiligheid: de nieuwe autoverbinding leidt tot extra drukte op 

kruisingen en maakt de Stadionrotonde tot een complexe kruising. Het 

aantal voertuigkilometers neemt per saldo af, maar de nieuwe 

oeververbinding trekt verkeer van de rijkswegen naar het binnenstedelijke 

netwerk. Alternatief 3 scoort hierdoor zeer negatief.  

 Alternatief 5 bevat ook een nieuwe autoverbinding, maar deze sluit op een 

minder complexe manier aan, namelijk op de Coen Moulijnweg. De drukte 

in het binnenstedelijke netwerk neemt toe, maar in mindere mate dan in 

alternatief 3. Alternatief 5 ontvangt een negatieve score. 

 In alternatieven 1, 2 en 6 neemt het aantal voertuigkilometers van 

motorvoertuigen af, voornamelijk op de rijkswegen. Daarentegen worden 

enkele kruisingen drukker door de inpassing van de nieuwe tramverbinding. 

Deze alternatieven scoren neutraal. 

 Het aantal gereden voertuigkilometers neemt in alternatief 4 af. Door de 

ondergrondse inpassing van de nieuwe metroverbinding verandert er niets 

voor autoverkeer op maaiveld. Alternatief 4 scoort positief. 

Tabel 7: Beoordeling aspect Verkeersveiligheid auto 

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

0 0 -- + - 0 

OV 

 De HOV-bus in alternatief 1 bevat een inprikker bij Dijkzigt 

(Rochussenstraat) en keerbeweging bij de Wytemaweg. Deze route heeft 

een hoger risico op ongevallen dan een route via de ’s-Gravendijkwal. De 

tramverbinding van alternatief 1 ligt grotendeels op maaiveld, wat het risico 

verhoogt op ongevallen met overig verkeer. Daarnaast ligt op de 

Colosseumweg een steile helling van de tram die een risico oplevert voor 

aanrijdingen bij de Slaghekstraat. Tot slot neemt het aantal OV-kilometers 

toe, en schuiven tevens ruim 50.000 kilometers van metro naar de relatief 

onveiligere tram. Alternatief 1 scoort zeer negatief. 

 De tramverbindingen van alternatieven 2 en 6 liggen grotendeels boven of 

onder maaiveld. Dit is minder risicovol dan een verbinding op maaiveld 

zoals in alternatief 1. Het aantal OV-kilometers neemt licht af, maar er 

worden meer kilometers met de tram afgelegd (relatief onveiliger dan reizen 

met de metro). Bij alternatief 2 is een bijkomend risico dat een  steile helling 

vanaf de nieuwe brugverbinding vlak bij de kruising met de 

Stadionweg/Varkenoordseviaduct eindigt met kans op doorschieten bij 

gladheid. Alternatieven 2 en 6 scoren negatief. 

 De tramverbinding van alternatief 3 ligt op de noordoever grotendeels 

boven maaiveld, en op de zuidoever grotendeels op maaiveld. Dit is veiliger 

dan de verbinding van alternatief 1, maar minder veilig dan de verbinding 

van alternatief 2. Het aantal OV-kilometers neemt toe met ruim 8.000, en 

er worden meer kilometers met de tram gereisd. Ook alternatief 3 krijgt een 

negatieve score. 

 De metroverbindingen van alternatieven 4 en 5 liggen ondergronds en 

vormen geen veiligheidsrisico’s op maaiveld indien metrostations 

ingangen/uitgangen krijgen aan beide zijden van de weg. Het OV-gebruik 

neemt licht toe, maar het tramgebruik neemt af door de nieuwe 

metroverbinding. De HOV-bus in alternatief 4 bevat de inprikker bij Dijkzigt 

(zie toelichting bij alternatief 1). Beide alternatieven scoren neutraal.  

Tabel 8: Beoordeling aspect Verkeersveiligheid OV 

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

-- - - 0 0 - 

Fietsers en voetgangers 

 In alternatieven 1, 2, 4 en 6 worden meer fietskilometers gemaakt. Bij 

alternatief 2 is deze toename het grootste (15.500 kilometer). Bij 

alternatieven 3 en 5 worden minder fietskilometers gereden, maar wordt 

het stedelijk wegennet tussen Zuidplein en Kralingse Zoom drukker door 



MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam / 6-01 Effectnotitie bereikbaarheid en verkeersveiligheid  / Proj.nr. MN002447 / Definitief / 30 augustus 2022 28 

de autoverbinding over/onder de Nieuwe Maas. Dit verhoogt weer de kans 

op ongevallen.  

 Brugverbindingen hebben een hoger veiligheidsrisico dan 

tunnelverbindingen, door de hoge snelheid waarmee fietsers arriveren bij 

achterliggende kruisingen.  

 Brugverbindingen wordt gepercipieerd door fietsers en voetgangers als 

sociaal veiliger dan tunnelverbindingen. 

 Alternatieven 1, 2 en 3 (brugverbindingen) scoren zeer negatief, en 

alternatieven 4, 5 en 6 (tunnelverbindingen) scoren negatief. 

Tabel 9: Beoordeling aspect Verkeersveiligheid fiets- en voetgangers 

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

-- -- -- - - - 
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7 Bereikbaarheid hulpdiensten

De maatregelen binnen de zes alternatieven hebben effecten op de verkeerstructuur 

van Rotterdam en op het functioneren ervan en daarmee (mogelijk) ook op de 

bereikbaarheid voor hulpdiensten. Hiermee wordt gedoeld op situaties waarin sprake 

is van een uitruk en hulpdiensten binnen bepaalde tijdsperiode ter plaatse moeten 

zijn. In dit hoofdstuk is op basis van expert judgement per alternatief een inschatting 

gemaakt op de bereikbaarheid voor hulpdiensten. Er is alleen gekeken naar het 

onderdeel verkeersstructuur. Er vindt separaat een beoordeling van de 

netwerkstructuur voor het autoverkeer plaats (zie hoofdstuk 4). Een beoordeling op 

de doorstroming voor het autoverkeer is sterk vergelijkbaar met de impact die de 

doorstroming heeft als het gaat om bereikbaarheid voor hulpdiensten. 

7.1 Verkeersstructuur 
De alternatieven 1 en 2 gaan uit van een brugverbinding over de Nieuwe Maas. Deze 

brug is toegankelijk voor de tram, fietsers en voetgangers. Als uitgangspunt is 

gehanteerd dat de brug (constructief) toegankelijk is voor hulpdiensten, maar enkel 

in geval van calamiteiten op de brug zelf, zal deze door hulpdiensten worden 

gebruikt. De brug zal dus geen dienst doen als ‘reguliere aanrijdroute’ in geval van 

calamiteiten, waarbij uitwisseling tussen noord- en zuidoever moet plaatsvinden. 

Voor alternatief 1 geldt dat, met name op de zuidoever, de toegang tot de brug 

minder gunstig is. Dit vanwege de overkluizing tot aan het Colosseumplot.  

De alternatieven 3 en 5 bieden middels een autoverbinding (respectievelijk brug en 

tunnel) een extra mogelijkheid voor het gebruik van een oeververbinding in de 

reguliere uitvalsroutes. Daarmee ontstaat voor de hulpdiensten een robuuster 

netwerk dat bijdraagt aan een betere bereikbaarheid. 

Alternatief 4 betreft een metrotunnel. Deze is niet gebruiken als reguliere uitvalsroute 

in geval van calamiteiten. Ook de tunnel voor fiets en voetgangers is niet bruikbaar 

als noodroute door de stijgpunten met roltrappen/liften. Op hoofdlijn geldt dit ook 

voor de tramtunnel in alternatief 6. 

7.2 Beoordeling verkeersstructuur 
De nieuwe oeververbindingen met autocapaciteit van alternatieven 3 en 5 verhogen 

de bereikbaarheid van hulpdiensten ingeval van calamiteiten. Deze alternatieven 

scoren zeer positief. De bruggen van alternatieven 1 en 2 bieden ook een alternatief 

voor hulpdiensten maar zijn ingericht voor tram, fiets en voetganger. Ook is de 

aanlanding op zuid van alternatief 1 minder gunstig. Beide alternatieven scoren 

positief. De metro en tramtunnel van alternatieven 4 en 6 zijn niet bruikbaar als 

noodroutes. Deze tunnels bevatten geen autocapaciteit, en fiets- en voetpad is 

alleen bereikbaar via liften/roltrappen. Beide alternatieven scoren neutraal.  

Tabel 10: Beoordeling aspect bereikbaarheid hulpdiensten verkeersstructuur 

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

+ + ++ 0 ++ 0 
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8  Invloed van extra verstedelijking op 
bereikbaarheid 

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

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

extra woningen en arbeidsplaatsen. Om de effecten van deze extra verstedelijking 

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 11 bevat de toenames van 

arbeidsplaatsen en woningen per deelgebied. Bijlage E toont de verdeling over de 

(V-MRDH) zones.  

Tabel 11: Aangepaste sociaaleconomische gegevens bij Extra Verstedelijking 

Het scenario met extra verstedelijking is getoetst aan de hand van drie 

gevoeligheidsanalyses: 

1. Referentiesituatie + extra verstedelijking; 

2. Alternatief 4 (metro) + extra verstedelijking; 

3. Alternatief 2 (tram) + doorkoppeling tram naar Alexander via de Boszoom 

+ extra verstedelijking (zie bijlage F voor een toelichting op de 

doorkoppeling van de tramverbinding). 

Algemene impact verkeersbewegingen 

Door de extra verstedelijking, en doorkoppeling van de tram in gevoeligheidsanalyse 

3, neemt het aantal verkeersbewegingen toe. Zie Tabel 12. Deze tabel leert het 

volgende: 

 Van de bijna 68.000 extra vervoersbewegingen door de extra verstedelijking 

wordt ongeveer 24.500 (36%) met de auto uitgevoerd, 9.300 (14%) met het OV 

en 34.100 (50%) met de fiets. 

 Bij sterker OV, zoals bij gevoeligheidsanalyses 2 en 3, worden ongeveer 

evenveel extra bewegingen gemaakt (67.000), maar deze bewegingen worden 

meer met het OV gemaakt en minder met de auto: een toename van 11.000 en 

15.400 bewegingen in het OV in gevoeligheidsanalyses 2 en 3.  

 In gevoeligheidsanalyse 3 is het OV zo sterk dat de extra verstedelijking ook 

minder wordt opgevangen door de fiets (30.600 tegenover ruim 34.000). 

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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Impact op het autonetwerk 

De toevoeging van arbeidsplaatsen en woningen tussen Alexander en Zuidplein leidt 

logischerwijs tot meer autoverplaatsingen. De grootste toename in de 

etmaalintensiteit (bezetting) van motorvoertuigen is zichtbaar op de Hoofdweg in 

Rotterdam Alexander, nabij afrit 27 van de A16. De toename bedraagt hier circa 24% 

(beide richtingen totaal). Ook neemt de intensiteit op de A16 toe tussen de 

knooppunten met de A20 en A15. De toename op de Van Brienenoordbrug 

(parallelstructuur en hoofdstructuur) bedraagt 1,2%. Ook op de A20, A15 en 

Willemsbrug, Maasboulevard, Stadionweg, Olympiaweg en John F. Kennedyweg 

nemen de intensiteiten toe.  

De tweede en derde gevoeligheidsanalyse hebben eenzelfde effect op het 

autonetwerk ten opzichte van alternatieven 4 en 2, respectievelijk, en worden 

daarom niet toegelicht. 

Het is de verwachting dat bij extra verstedelijking én autocapaciteit op de 

oeververbinding (alternatieven 3 en 5) de druk op het stedelijke autonetwerk nog 

groter wordt, met name op de Kralingse Zoom, Nesserdijk en Stadionweg.  

Impact op het OV-netwerk 

In Product 5-02 Notitie Doelbereik Bereikbaarheid zijn de effecten van de extra 

verstedelijking op het OV-netwerk reeds beschreven.  

Impact op het fietsnetwerk 

Door de extra verstedelijking wordt flink meer gefietst in Rotterdam. De toename is 

voornamelijk zichtbaar in de gebieden tussen Alexander en Zuidplein waar de extra 

arbeidsplaatsen en woningen worden geplaatst. Uitschieters zijn het 

Varkenoordseviaduct (+3.800 fietsers per dag), de Kralingse Zoom ten noorden van 

het metrostation (+3.500 fietsers per dag) en de Koperstraat (+2.900 fietsers per 

dag) 

Bij gevoeligheidsanalyses 2 en 3 is tevens een nieuwe oeververbinding aanwezig 

voor fietsers, waardoor hier de intensiteit toeneemt met 1.300 en 1.500 ten opzichte 

van de respectievelijke ‘basisalternatieven’ 2 en 4. 

Tabel 12: Impact van extra verstedelijking op verkeersbewegingen

Aantal verkeers-
bewegingen per 
etmaal 

Referentie Alternatief 2 Alternatief 4 Gevoeligheids-
analyse 1, waarde 
ten opzichte van 
referentie 

Gevoeligheids-
analyse 2, waarde 
ten opzichte van 
alternatief 4 

Gevoeligheids-
analyse 3, waarde 
ten opzichte van 
alternatief 2 

Auto 12.966.498 12.963.359 12.964.497 24.500 21.200 21.100 

OV 3.453.546 3.461.599 3.462.416 9.300 11.000 15.400 

Fiets 5.345.518 5.344.073 5.341.513 34.100 34.700 30.600 

Totaal 21.765.562 21.769.031 21.768.426 67.900 66.900 67.100 
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8.1 Beoordeling invloed extra verstedelijking op 
bereikbaarheid 

Extra verstedelijking tussen Alexander en Zuidplein zorgt voor meer auto-, OV- en 

fietsverkeer. De OV-verbindingen die worden onderzocht in de MIRT-verkenning 

vangen een gedeelte van de toename van autoverkeer op en leiden tot een nog 

grotere toename van OV-verkeer. De verwachting is dat dit effect groter is bij een 

metroverbinding (zoals in alternatieven 4 en 5) dan bij een tramverbinding (zoals in 

alternatieven 1, 2, 3 en 6). De score van alternatieven 1, 2 en 6 is positief, en de 

score van alternatief 4 is zeer positief. 

Extra verstedelijking en autocapaciteit op de oeververbinding leiden naar 

verwachting tot nog hogere druk op het stedelijke autonetwerk, wat de score van 

alternatieven 3 en 5 beïnvloedt. De eindscore van alternatief 3 is daarom neutraal, 

en van alternatief 5 positief. 

Tabel 13: Beoordeling aspect verstedelijking 

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

+ + 0 ++ + + 
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9 Piekbelasting OV-systeem bij 
evenementen Feyenoord City 

Voor en na evenementen bij Feyenoord City zal een piekbelasting optreden voor de 

trein en nieuwe tram-/metroverbinding. Beide OV-verbindingen worden besproken. 

Impact piekbelasting op treindienst Stadionpark 

In evenementensituaties zijn door ProRail twee piekmomenten voorzien: het drukste 

uur van aankomende reizigers voorafgaand aan het evenement en de piekstroom 

van vertrekkende reizigers in het drukste uur na afloop van het evenement. De 

Gemeente Rotterdam heeft een mobiliteitsplan opgesteld voor Feyenoord City, 

welke heeft geleid tot een mobiliteitscontract tussen de Gemeente en Stadion 

Feijenoord. Hier wordt onder andere een capaciteit van 10.000 treinreizigers 

gevraagd (waarvan 75% richting Rotterdam) in één spitsuur. Op basis van dit 

contract heeft ProRail een grove berekening gemaakt van het gebruik van station 

Stadionpark ten behoeve van het ontwerp van station en Feyenoord City Traverse.  

De reguliere bediening van station Stadionpark (6-8x per uur bij ingebruikname 

Nieuwe Stadion) voorziet in plaats voor circa 3.600 evenementreizigers per uur. Dit 

is onder de gevraagde capaciteit van 7.500 reizigers tussen Stadion en Rotterdam 

Centraal die is gevraagd in het mobiliteitscontract. ProRail geeft als mogelijke 

oplossing om in gesprek te gaan met NS over de inzet van additionele treinen. 

Daarnaast is bij het opstellen van het mobiliteitsplan/contract geen rekening is 

gehouden met de komst van de HOV-verbinding tussen Zuidplein en Kralingse 

Zoom, die een gedeelte van de OV-vraag kan opvangen.  

Impact piekbelasting op nieuwe HOV-verbinding 

Het is nog niet bekend wat de verwachte piekbelasting bij evenementen zal zijn van 

de nieuwe HOV-verbinding tussen Zuidplein en Kralingse Zoom. De piekbelasting 

hangt af van onder andere de volgende factoren: 

 De treindienstregeling en maximale capaciteit voor evenementreizigers 

(alleen reguliere bediening van 6x per uur per richting of ook inzet van 

additionele treinen); 

 De tramdienstregeling van lijnen 12 (circa 18 trams rondom wedstrijden) en 

23 en of hier gratis gebruik van gemaakt kan worden door houders van een 

seizoen- of wedstrijdkaart; 

 Waar fietsparkeerlocaties en P+R locaties komen bij station Stadionpark en 

hoe aantrekkelijk deze zijn in gebruik; 

Ondanks het feit dat de piekbelasting nog niet bekend is, is te stellen dat een nieuwe 

metroverbinding tussen Zuidplein en Kralingse Zoom meer restcapaciteit kan bieden 

dan een tramverbinding om grote pieken op te vangen. 

9.1 Beoordeling piekbelasting bij evenementen Feyenoord 
City 

De impact van de piekbelasting bij evenementen op treindienst Stadionpark is in alle 

alternatieven hetzelfde en dus niet onderscheidend. De mate waarin de nieuwe 

HOV-verbinding de piekbelasting kan opvangen is nog niet bekend, maar de 

metroverbindingen (alt 4/5) bieden meer restcapaciteit dan de tramverbindingen (alt 

1/2/3/6). Alternatieven 1, 2, 3 en 6 scoren positief, alternatieven 4 en 5 scoren zeer 

positief. 

Tabel 14: Beoordeling aspect piekbelasting bij evenementen Feyenoord City 

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

+ + + ++ ++ + 
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10 Conclusie 

In deze notitie zijn de zes alternatieven getoetst op verschillende criteria op het 

gebied van bereikbaarheid en verkeersveiligheid, voor zover nog niet besproken in 

de doelbereiknotities. De notitie startte met een overzicht van de meest relevante 

beleidsstukken van Rijk, Provincie, regio en Gemeente. In deze stukken kwam naar 

voren dat wordt ingezet op een mobiliteitstransitie: minder autogebruik en een 

centralere rol voor OV, en in het bijzonder fiets en voetganger. Daarnaast ligt de 

nadruk op het verhogen van de verkeersveiligheid. In navolgende hoofdstukken 

heeft de toetsing plaatsgevonden, met Tabel 15 als resultaat.  

Netwerkeffecten en mobiliteitstransitie 

De netwerkeffecten van de alternatieven voor auto, OV en fiets zijn los getoetst. Voor 

de auto blijkt dat de netwerkeffecten voor het grootste deel worden bepaald door het 

al dan niet bieden van autocapaciteit op de nieuwe oeververbinding. Een dergelijke 

nieuwe verbinding voor autoverkeer trekt motorvoertuigen van de Van 

Brienenoordbrug naar de nieuwe oeververbinding. Automobilisten profiteren van een 

snellere route, maar het leidt tot meer verkeer binnen de Ring. Door de verbeterde 

OV-bereikbaarheid in de stad neemt het totaal aantal autoritten in het netwerk licht 

af. 

De alternatieven leiden allen tot een toename van het aantal OV-reizen. Ook het 

aantal rivierkruisende bewegingen per OV neemt toe, met 1 a 2%. De 

oeververbindingen in alternatieven 2 (brug bocht A) en 4 (tunnel bocht A) bieden de 

meest directe route van De Esch naar Feyenoord (gunstige aansluiting op het 

netwerk op zuid) en weten de meeste extra OV-reizigers te trekken. De andere 

oeververbindingen trekken iets minder nieuwe OV-reizigers, maar de verschillen zijn 

beperkt. 

Door een sterker OV-netwerk neemt het aantal fietsritten bij alle alternatieven af, 

ondanks de toevoeging van de nieuwe oeververbinding die bij alle alternatieven 

ruimte biedt voor de fiets. De brugopties scoren hoger op de kwalitatieve 

beoordelingsaspecten ‘comfort’ en ‘aantrekkelijkheid’ dan de tunnelopties. 

Tabel 15: Beoordeling bereikbaarheid en verkeersveiligheid 

Aspect Criterium Alt 

1

Alt 

2

Alt 

3

Alt 

4

Alt 

5

Alt 

6

Netwerkeffecten en 

mobiliteitstransitie

Doorstroming en 

netwerkeffecten Auto

+ + - + - + 

Capaciteitsknelpunten 

en vervoersprestaties 

OV

++ ++ + ++ + ++ 

Doorstroming en 

netwerkeffecten fiets  

++ ++ + + 0 + 

Verkeersveiligheid Verkeersveiligheid 

auto

0 0 -- + - 0 

Verkeersveiligheid 

OV

-- - - 0 0 - 

Verkeersveiligheid 

fiets en voetganger

-- -- -- - - - 

Hulpdiensten
Gevolgen bij 

calamiteiten 

+ + ++ 0 ++ 0 

Verstedelijking
Invloed extra 

verstedelijking

+ + 0 ++ + + 

Evenementen

Piekbelasting 

evenementen 

Feyenoord City 

+ + + ++ ++ + 

Verkeersveiligheid 

De verkeersveiligheid van de alternatieven is op twee manieren getoetst: kwalitatief 

aan de hand van een inschatting van de toe- of afname van veiligheidsrisico’s, en 

kwantitatief op basis van de toe- of afname van gereden kilometers per modaliteit. 

Voor autoverkeer scoren de alternatieven met autoverkeer over de brug of in de 

tunnel het laagst. De nieuwe autoverbinding zorgt voor extra drukte op kruisingen. 

Het aantal voertuigkilometers op rijkswegen neemt af en het aantal kilometers op 

GOW-50 en WOW-50 wegen neemt toe. Op deze wegcategorie vinden relatief meer 
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ongevallen plaats. Daarnaast wordt bij alternatief 3 de Stadionrotonde een veel 

complexere kruising. Alternatief 4 scoort positief: het aantal autoritten neemt af en 

door de ondergrondse inpassing van de metro verandert niets voor autoverkeer op 

maaiveld.  

In het OV zorgen een paar eigenschappen van de HOV-verbindingen voor een hoger 

risico op ongevallen: 

 De inprikker van de HOV-bus bij de Rochussenstraat leidt tot een 180 

graden draai voor de bus bij de kruising met de Wytemaweg (alternatieven 

1 en 4) 

 De tramverbindingen op maaiveld hebben een negatieve impact op de 

opstelcapaciteit van kruisingen en cyclustijd voor overig verkeer.  

 De zuidelijke aanlandingen van brug West en Bocht A van respectievelijk 

alternatieven 1 en 2 liggen in een helling van 4%. Hier ontstaat het risico 

op doorschieten/doorglijden van de tram bij gladheid. 

 Bij de tramalternatieven wordt meer gereisd met de (relatief onveiligere) 

tram en minder met de metro. 

In alternatieven 1, 2, 4 en 6 worden meer fietskilometers gemaakt. Bij alternatief 2 is 

deze toename het grootst. Bij alternatieven 3 en 5 worden minder fietskilometers 

gereden, maar wordt het stedelijk wegennet tussen Zuidplein en Kralingse Zoom 

drukker door de autoverbinding over/onder de Nieuwe Maas. Verder hebben de 

brugverbindingen een hoger veiligheidsrisico dan tunnelverbindingen, door de hoge 

snelheid waarmee fietsers arriveren bij achterliggende kruisingen. 

Hulpdiensten 

Een nieuwe oeververbinding met autocapaciteit biedt een alternatief voor 

hulpdiensten in geval van calamiteiten om de rivier te kruisen. De fietspaden van 

brugopties West en Bocht A zijn ook te gebruiken, maar zijn minder gunstig dan 

autowegen. De metro- en tramtunnel van alternatieven 4 en 6 bieden geen 

uitvalroute voor hulpdiensten. 

Verstedelijking 

De Gemeente Rotterdam onderzoekt verstedelijkingsopties voor het gebied 

Alexander tot Zuidplein. Deze extra verstedelijking zorgt voor meer auto-, OV- en 

fietsverkeer. De nieuwe/verbeterde (H)OV-verbindingen vangen deels de toename 

van autoverkeer op en leiden tot een grotere toename van OV-verkeer. Een 

metroverbinding is hier naar verwachting het beste toe in staat. Verder is de 

verwachting dat bij autocapaciteit op de nieuwe oeververbinding de druk op het 

stedelijk autonetwerk nóg verder toeneemt. Alternatieven 3 en 5 scoren daarom 

lager. 

Evenementen 

Voor en na evenementen bij Feyenoord City ontstaat een piekbelasting in het OV. 

Deze belasting wordt deels opgevangen door de treindienst bij Stadionpark en 

tramlijnen 23 en 12. De nieuwe tram-/metroverbinding kan hier ook een rol in spelen, 

maar de benodigde capaciteit is nog niet bekend. De metroverbindingen bieden in 

elk geval meer restcapaciteit dan de tramverbindingen om de piekbelasting op te 

vangen. 
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11 Monitoring, evaluatie en leemten in kennis 

In dit hoofdstuk is beschreven op welke onderdelen kennis of informatie ontbreekt 

die (mogelijk) relevant is voor de besluitvorming. De genoemde leemten in kennis 

vormen aandachtspunten voor het monitoringsprogramma, dat in het kader van een 

m.e.r. moet worden uitgevoerd tijdens en na realisatie van het voornemen.  

De extra verstedelijking tussen Alexander en Zuidplein heeft een forse impact op het 

wegennet, OV-netwerk en fietsnetwerk in Rotterdam, voornamelijk geconcentreerd 

rond de as van Alexander tot Zuidplein. In deze fase van de MIRT-verkenning is 

onderzocht wat de impact is van extra verstedelijking bij een oeververbinding zonder 

autocapaciteit. Het is echter nog niet bekend wat de impact is van extra 

verstedelijking bij een oeververbinding met autocapaciteit. Het wordt aanbevolen in 

de planuitwerkingsfase nader onderzoek te doen naar de impact van 

verstedelijkingsopties. 

Voor treinstation Stadionpark is onderzocht of de piekbelasting bij evenementen kan 

worden opgevangen door de treindienst. Het is echter nog niet bekend wat voor rol 

een eventuele nieuwe tram- of metroverbinding kan spelen in het vervoer van 

evenementenreizigers en welk effect dit heeft op de treindienst. In de 

planuitwerkingsfase dient dit nader te worden onderzocht. 
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12 Bijlagen 

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

MRDH. 

12.2 Bijlage B 
Zie extern document voor Bijlage B – Verkeersaantrekkende werking autonetwerk 

12.3 Bijlage C 
Zie extern document voor Bijlage C – Verschuiving van reizigersstromen OV 

12.4 Bijlage D 
Zie extern document voor Bijlage D – Verschuiving van reizigersstromen fiets 
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12.5 Bijlage E 

Figuur 14: Extra arbeidsplaatsen en woningen bij gevoeligheidsanalyse met extra verstedelijking tussen Alexander en Zuidplein (A-Z)
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12.6 Bijlage F 
Zie extern document voor Bijlage F - Toelichting gevoeligheidsanalyse 

doorkoppeling tram.
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