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1. Inleiding 

1.1 Inleiding 

Voor je ligt het participatierapport van de deelstudie Oeververbinding & OV. In dit 

rapport geven we een toelichting op het doorlopen proces van de participatie, de 

opbrengst van dit proces en geven we waar mogelijk aan wat met de opbrengst is 

gedaan binnen de beoordelingsfase van de MIRT-verkenning. Doel van het rapport 

is een overzicht bieden van de verschillende opbrengst die is opgehaald, zodat 

duidelijk is wat de wensen, zorgen en suggesties van de verschillende partijen in de 

omgeving zijn. Naast dit rapport zijn de wensen en eisen van verschillende 

stakeholders op een gestructureerde manier genomen in de Klanteisenspecificatie 

(KES) zodat deze opbrengst ook voor de volgende fase goed geborgd blijft. De 

informatie uit dit uitgebreidere participatierapport is ook verwerkt in verschillende 

documenten die zijn gemaakt voor bestuurders in de besluitvormingsfase.  

 

1.2. Leeswijzer 

In het rapport geven we eerst een korte toelichting op de aanleiding en doelstelling 

van de MIRT-verkenning. In hoofdstuk 2 gaan we in op hoe het participatieproces 

eruit heeft gezien: op welke tafels we wanneer met wie gesproken hebben. Daarna 

gaan we in hoofdstuk 3 de inhoud in. We maken daarin onderscheid tussen 

algemene inhoudelijke aandachtspunten die voor meerdere plekken op het traject 

gelden en locatie-specifieke aandachtspunten. In hoofdstuk 4 kijken vooruit naar wat 

nodig is in het vervolg. 

 

1.3 Context van de MIRT-verkenning Oeververbindingen  

De stad Rotterdam en regiogemeenten ondervinden een toename van het aantal 

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

doorzetten door ontwikkelingen in woningbouw en arbeidsplaatsen. In de zone 

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

de 20.000 en 30.000 nieuwe woningen en arbeidsplaatsen worden gerealiseerd. 

Daarnaast zal er verdere verdichting plaatsvinden in de binnenstad. De 

verstedelijkingsopgave zal de drukte in het Rotterdamse mobiliteitssysteem in de 

toekomst naar verwachting verder doen toenemen.  

 

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

oeververbindingen die gebieden ten noorden en zuiden van de Nieuwe Maas 

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

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

verstoringen. Daarnaast hebben inwoners van Rotterdam Zuid door het gelimiteerde 

aantal oeververbindingen een beperkte bereikbaarheid van banen in de stedelijke 

centra en maakindustrie, alsmede onderwijsinstellingen zoals de Erasmus 

Universiteit en HES.  

 

In de deelstudie Oeververbinding & OV worden verschillende maatregelen 

onderzocht om de bovengenoemde knelpunten op te lossen. Deze studie is 

onderdeel van de bredere MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam. 

Deze MIRT-verkenning is een gezamenlijk initiatief van het Rijk (ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat), provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam-

Den Haag (MRDH) en gemeente Rotterdam. De MIRT-verkenning bevindt zich 

momenteel in de verkenningenfase. In deze fase trechteren we van meerdere 

oplossingen naar een voorkeursalternatief. Dit traject bestaat uit een analytische 

fase en een beoordelingsfase. In de analytische fase (zeef 1) is breed gekeken naar 

verschillende alternatieven voor een vervoersconcept tussen Kralingse Zoom en 

Zuidplein (OV-verbinding en oeververbinding), lange termijn oplossing HOV-bus 

Maastunnel, oplossing Sprinterstation Stadionpark en een bekostiging van de 

maatregelen. Naast de deelstudie Oeververbinding & OV onderzoeken de twee 

andere deelstudies maatregelen op de A16 en de Algera-corridor.  

 

Alle maatregelen zijn afgewogen en hebben uiteindelijk geleid tot zes alternatieven 

die in juli 2021 zijn vastgesteld in de “Notitie Kansrijke Oplossingen" (NKO). De NKO 

en het participatierapport van de analytische fase, behorende bij de NKO, is te 

vinden op de website www.oeververbindingen.nl. In het voorliggende 

participatierapport wordt ingegaan op de opbrengst van de participatie in de 

beoordelingsfase. In de beoordelingsfase zijn de zes alternatieven verder uitgewerkt 

en onderzocht op bijbehorende effecten.  

 

 

http://www.oeververbindingen.nl/
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2. Participatieproces deelstudie 
Oeververbinding en OV 

2.1 Inleiding 
Binnen de deelstudie Oeververbinding & OV hebben we te maken met verschillende 

doelgroepen. Om hierbij aan te sluiten is in het participatieproces per doelgroep een 

apart proces georganiseerd. De verschillende groepen worden hieronder toegelicht. 

Vanwege het coronavirus zijn enkele bijeenkomsten digitaal georganiseerd. Met de 

participatieaanpak is beoogd de kennis, ervaring en belangstelling vanuit de diverse 

belanghebbenden in het gebied de ruimte te geven en optimaal te benutten in het 

belang van de regio. De aanpak was er daarbij op gericht om iedereen die zich 

betrokken voelt, te informeren, mee te laten denken en mee te laten doen. De nadruk 

lag dus op samen onderzoek doen, waarbij vooraf de volgende doelen waren 

gesteld:   

1. streven naar maatschappelijke meerwaarde; 

2. goede samenwerking met de bestuurlijke partners om te komen tot een 

gedragen proces; 

3. belangen van andere partijen zoveel mogelijk meewegen en waar mogelijk 

meenemen, binnen de kaders en randvoorwaarden van het project (zie 

integraal participatierapport);  

4. streven naar gezamenlijk commitment door participatie in een open en 

gelijkwaardig gesprek samen met belanghebbenden vorm te geven; 

5. benutten van aanwezige expertise op thema’s en kennis van 

belanghebbenden in de omgeving over het gebied; 

6. helderheid bieden over de besluitvormingsprocedures en deze vooraf op 

begrijpelijke wijze inzichtelijk maken; 

7. het tijdig, begrijpelijk, toegankelijk en juist communiceren van besluiten, 

onderzoeken en andere vermeldenswaardige zaken naar alle 

belanghebbenden. 

 

2.2 Participatiegroep 

De participatiegroep bestond uit een vaste groep bewoners die in of nabij het 

projectgebied wonen – met een focus op de aanlandingsgebieden van de nieuwe 

oeververbinding. Daarnaast waren er ook enkele vertegenwoordigers van 

organisaties of georganiseerde verbanden betrokken. Een groot gedeelte van de 

participatiegroep was ook tijdens de eerdere fase, de analytische fase, betrokken. 

De participatiegroep is tijdens de beoordelingsfase viermaal bijeengekomen.  

 

Naast bewoners waren er ook enkele vertegenwoordigers van georganiseerde 

verbanden. Er waren vertegenwoordigers van reizigersorganisatie Rover, de 

fietsersbond, tuinvereniging ATV Kweeklust, het watersportverbond en diverse 

bewonerscollectieven (Leonidas, Kralingen-Oost, de Veranda en IMpact). 

 
Een drietal georganiseerde verbanden lichten we kort toe, omdat zij ook specifiek in 

dit rapport worden uitgelicht vanwege de ingebrachte stukken. De bewoners van de 

appartementencomplexen De Veranda (BBV), in de buurt van de geplande 

oeververbinding, zijn goed georganiseerd en hebben deelgenomen aan de 

participatiegroep en de expertgroep nautiek. Daarnaast hebben zij verschillende 

documentatie ingebracht. Ook het initiatief IMpact waarin verschillende bewoners 

georganiseerd waren heeft veel input heeft geleverd aan het proces en daarnaast 

ook heeft gezorgd voor meer bekendheid van het onderzoek naar de nieuwe 

oeververbinding. Tot slot benoemen we graag het brede collectief van Kralingen aan 

de Maas (KadM), een initiatief opgezet door bewoners waar zowel inwoners als 

bedrijven, verenigingen, projectontwikkelaars en de gemeente met elkaar hebben 

nagedacht over integrale gebiedsontwikkeling. In de bijlage staan de door deze 

partijen ingebrachte stukken. 

 

Bij de start van het project zijn afspraken met elkaar gemaakt hoe we met elkaar 

samenwerken, bijvoorbeeld door de informatie die gedeeld wordt door het 

projectteam niet te verspreiden om daarmee het proces niet te verstoren. Deze 

afspraken zijn met elkaar vastgelegd in het spelregelkader. Gedurende het project 

hebben zowel de participanten als het projectteam zich daaraan gehouden. Het in 

de media naar buiten treden met de inzet op de trambrug in bocht A door de 

gemeente Rotterdam op het moment dat het advies van het omgevingsberaad nog 

niet gereed was, wordt door een groot aantal participanten ervaren als een breuk in 

dit vertrouwen en spelregelkader. Door wethouder Karremans is op 12 oktober in de 

https://oeververbindingen.nl/app/uploads/Spelregelkader-Participatie-MIRT-verkenning-Oeververbindingen-regio-Rotterdam-5.pdf
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raadscommissie Mobiliteit, Haven, Economie en Klimaat uitgelegd waarom deze 

vroege publicatie volgens hem nodig was. 
 

In de eerste bijeenkomst zijn participanten bijgepraat over de voorgaande 

analytische fase, zodat iedereen op dezelfde vlieghoogte kwam. Daarnaast zijn de 

eerste wensen, kansen en aandachtspunten opgehaald. In de tweede bijeenkomst 

zijn de ontwerpen bestudeerd en kon input geleverd worden. De derde bijeenkomst 

stond in het taken van terugkoppeling van het ontwerp van de alternatieven. In de 

laatste bijeenkomst zijn de participanten geïnformeerd over de uitkomsten van de 

effectstudies. De participatiegroep is bij elkaar gekomen op de volgende data: 

 

- donderdag 4 november 2021; 

- donderdag 20 januari 2022; 

- dinsdag 14 juni 2022 en  

- dinsdag 20 september 2022. 

 

2.3 Wijkraden 
Vanwege de geringe hoeveelheid bewoners uit Rotterdam-Zuid tijdens de 

bijeenkomsten van de participatiegroep is er besloten door het projectteam van de 

MIRT-verkenning om specifiek enkele wijkraden op Zuid te bezoeken. De volgende 

wijkraden zijn bezocht: 

- Wijkraad Bloemhof, woensdag 15 december 2021; 

- Wijkraad Vreewijk, woensdag 12 januari 2022; 

- Wijkraad Hillesluis, donderdag 13 januari 2022 en 

- Gebiedscommissie IJsselmonde, dinsdag 1 februari 2022. 

 

2.4 Grondgebonden assetgroep 
Kabel en leidingeigenaren zijn in deze fase van de MIRT-verkenning betrokken om 

inzicht te krijgen in knelpunten en daarmee technische uitdagingen in het ontwerp. 

Ook de waterschappen zijn betrokken vanwege het mogelijke effect van de 

maatregelen op de waterkeringen en de waterkwaliteit. De volgende partijen zijn 

uitgenodigd om deel te nemen aan de ontwerpsessies tijdens de afgelopen fase:  

- Evides; 

- KPN; 

- Stedin; 

- Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard; 

- Waterschap Hollandse Delta; 

- Rioolbeheer gemeente Rotterdam; 

- GasUnie en 

- TenneT. 

 

Genoemde partijen zijn op meerdere momenten betrokken in het ontwerpproces: 

- maandag 25 oktober 2021; 

- donderdag 25 november 2021; 

- maandag 13 december 2021 en 

- woensdag 9 maart 2022. 

 

2.5 Expertgroep nautiek 
Binnen de MIRT-verkenning werd apart onderzoek gedaan naar het effect van de 

maatregelen op nautiek. Dit onderzoek werd uitgevoerd door onderzoeksinstituut 

MARIN en begeleid door een werkgroep. Om ook gebruik te maken van de kennis 

uit de omgeving en te reflecteren op de werkgroep is een aparte expertgroep nautiek 

opgericht. Daaraan namen (ervarings)deskundigen op nautisch gebied deel die 

geen onderdeel uitmaakten van de MIRT-organisatie. Tijdens de beoordelingsfase 

zijn zij vijfmaal bijeengekomen:  

- dinsdag 14 september 2021; 

- donderdag 7 december 2021; 

- dinsdag 19 april 2022; 

- donderdag 5 juli 2022 en 

- donderdag 13 oktober 2022. 

2.6 Albeda college 
Gedurende de beoordelingsfase zijn scholieren van het Albeda college betrokken. 

Deze betrokkenheid is tot stand gekomen in het kader van de ‘social return’ 

verplichting van het betrokken ingenieursbureau. In de periode van september 2021 

tot en met mei 2022 hebben enkele scholieren opdrachten uitgevoerd waarbij de 

MIRT-verkenning een rol speelde. Op die manier hebben ze ervaring opgedaan met 

projectmatig werken en ruimtelijke ordening. Dit heeft niet tot concrete opbrengst 
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geleid voor de MIRT-verkenning, maar het is wel een goed voorbeeld van hoe social 

return kan worden ingevuld in de geest van de opdracht en opgave (vergroten van 

kansen voor mensen). 
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3. Oogst van de participatie deelstudie 
Oeververbinding en OV 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt de oogst van het participatieproces beschreven. In paragraaf 

3.2 staat de oogst beschreven van zowel de participatiegroep als de gesprekken met 

de wijkraden. In 3.3 geven de oogst van de grondgebonden assetgroep weer en de 

opbrengst en ervaring van de nautisch experts hebben we in 3.4 weergegeven.  

3.2 Inhoudelijke aandachtspunten 
 

Onderzoeksalternatief (alternatief 6) toegevoegd: korte tunnel met tramverbinding 

Zowel binnen de participatiegroep als bij (georganiseerde) bewonersverenigingen, 

zoals IMpact en de Belangenvereniging van de bewoners van de Veranda, bestaat 

een sterke voorkeur voor een tunnelvariant. Voornaamste reden voor deze voorkeur 

is dat de aanlanding van een brug leidt tot verschillende inpassingsvraagstukken. Zo 

raakt een benodigde oeveraanpassing van De Esch enkele monumentale woningen 

en bomen en mogelijk een bedrijventerrein. Daarnaast geven participanten aan dat 

de brug te dicht langs bestaande of nieuw te bouwen woningen komt. Ze maken zich 

daarbij zorgen om belemmering van uitzicht vanuit hun woning en over 

verslechtering van de luchtkwaliteit en toenemende geluidsoverlast. Daarnaast 

geven de participanten aan dat zij denken dat de veiligheid van de scheepvaart bij 

een brug niet te waarborgen is. In de beoordelingsfase is daarom een alternatief 

toegevoegd. Het gaat om alternatief 6: een korte tramtunnel die niet voor het 

volledige traject ondergronds is, maar wel onder de Nieuwe Maas doorgaat. Deze 

variant komt daarmee tegemoet zorgpunten en is naar verwachting minder kostbaar 

dan de volledig ondergrondse metrovarianten.  

  

Inpassingsvraagstukken  

In gesprekken met stakeholders in verschillende gebieden komt naar voren dat het 

voorgestelde tracé van een of meerdere alternatieven ten koste gaat van hun 

woning, bedrijventerrein of sportaccommodatie (zie ook alinea hierboven). In de 

analytische fase is een westelijk tracé onderzocht over de Van Ghent-kazerne, de 

Joodse begraafsplaats en Evides heen. Dit tracé is in de beoordelingsfase niet 

verder onderzocht omdat dit niet kansrijk bleek. In de overgebleven alternatieven 

blijven echter wel tracés waarin (monumentale) woningen en bomen en bedrijven 

worden geraakt bestaan. Voor de Esch geldt dit voor de brugalternatieven waarin 

sprake is van een oeverafsnijding en bij de brug in bocht B geldt dit voor de 

aanlanding waarin bedrijven aan het Boterdiep worden geraakt. Het spreekt voor 

zich dat de geraakte stakeholders deze alternatieven niet wenselijk vinden. 

Daarnaast vinden bewoners van het appartementencomplex aan de Drinkwaterweg 

(de Tympanonflat) dat de brugopties in bocht West en bocht A te dicht langs hun 

flatgebouw komen. De bewoners van De Veranda hebben deze zorg aan de zuidkant 

bij de aanlanding van de brug in bocht A. Ook zien de bewoners in de Esch het 

gevaar van een ‘splitsing’ van de wijk doordat de aanloop van een brug of een 

tunnelmond (met autoverkeer) kan zorgen voor een barrière in de wijk. Een 

participant wijst erop dat de vorige gemeenteraad een motie heeft aangenomen dat 

er geen splitsing in de wijk mag komen door een nieuwe oeververbinding. Door 

participanten is aangeven graag inzicht te hebben in hoe een brug of tunnel eruit 

komt te zien. Hier zijn aanvullende visualisaties voor opgesteld die in de laatste 

participatiebijeenkomst zijn besproken.  

 

Nut en noodzaak nieuwe verbinding  

De meeste participanten zien het nut voor een nieuwe (ondergrondse) 

oeververbinding. Maar niet voor elke participant is het duidelijk dat specifiek een 

halte in De Esch noodzakelijk is. Ze zijn tevreden met de huidige verbinding en 

hebben daarom geen behoefte aan een extra halte. Het argument dat bewoners van 

Zuid nu niet naar Noord kunnen en een nieuwe oeververbinding ‘kansen voor 

mensen’ creëert, vinden ze onvoldoende. Die mogelijkheid is er nu ook, de 

verbinding is alleen niet rechtstreeks. Daarbij vinden de bewoners dat de doelstelling 

‘kansen voor mensen’ ook in strijd kan zijn met de inpassing van een brug, aangezien 

woningen er mogelijk voor moeten wijken. Ook vinden zij dat de huidige kwaliteit van 

de bestaande woon- en leefomgeving ook al tal van kansen biedt voor mensen. De 

kansen voor studenten om op zuid te gaan wonen na realisatie van de nieuwe 

oeververbinding wordt door enkele participanten onderschreven. Dit werd ook door 

een aantal studenten op de Erasmus universiteit (die zijn gesproken tijdens de MIRT-

on-Tour) bevestigd. 
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Aandacht voor de fiets 

Participanten gaven binnen het participatieproces Oeververbinding & OV veelvuldig 

aan dat het essentieel is zorgvuldig te kijken naar de voorkeuren van fietsers en 

hierover in gesprek te gaan met de Fietsersbond. Specifiek zijn aandachtspunten 

opgehaald voor de inrichting van de oeververbinding en de verknoping met 

omliggende trajecten. Zo wordt vanuit het perspectief van de fietser voorkeur 

gegeven om hellingbanen toe te passen bij de tunnelalternatieven naast roltrap en 

liften. Daarnaast werd de suggestie gedaan om de liften/roltrappen/hellingbaan van 

een tunnel op Zuid niet direct bij de oever te plaatsen maar verderop in de wijk, zodat 

fietsers de Stadionweg niet hoeven oversteken. Bij de brugalternatieven wordt de 

voorkeur gegeven aan eenrichtingsfietspaden om de dalende en stijgende 

fietsstromen met bijbehorende snelheidsverschillen van elkaar te scheiden. In de 

volgende fase dient dat verder uitgewerkt te worden.  

  

Een nieuwe OV-lijn in bredere mobiliteitstransitie  

Participanten geven aan dat de implementatie van een nieuwe OV-lijn niet alleen 

een ruimtelijk vraagstuk is, zij geven aan dat het samen moet gaan met een bredere 

mobiliteitstransitie. Wanneer alternatieven voor auto minder aantrekkelijker gemaakt 

worden, wordt de keuze voor de (nieuwe) OV-lijn een meest logische keuze. De OV-

verbindingen dienen daarom goed aan te sluiten op de wijken in Rotterdam, anders 

zal men er geen gebruik van maken. Daarnaast kan met ‘Mobility as a Service’, zoals 

deelscooters en deelfietsen, de doorgaande route vervolgd worden. Enkele 

participanten vinden dat er beperkt is gekeken naar innovatieve 

openbaarvervoersystemen, zoals bijvoorbeeld de Metrino. Er is onderzoek gedaan 

naar innovatieve OV-concepten. Op basis van dit onderzoek is door het project 

gekozen voor OV-systemen die al bestaan in Rotterdam, zoals HOV-bus, tram, 

sneltram en metro. Deze systemen sluiten beter aan op het bestaande OV-netwerk. 

  
Kosten en besluitvorming voor de nieuwe oeverbinding 

Participanten geven aan om in de berekening van de kosten niet alleen rekening te 

houden met de initiële investering, maar ook te kijken naar de kosten voor beheer 

en onderhoud. De kosten voor beheer en onderhoud worden in het onderzoek 

meegenomen. Bij bespreking van de kostenramingen in de laatste 

participatiebijeenkomst merken participanten op dat het kostenverschil van een 

metro ten opzichte van een tram vaak achteraf veel kleiner lijkt. De oproep aan 

bestuurders wordt daarom gedaan om niet blind te staren op de kosten, maar te 

kiezen voor een duurzame oplossing voor de komende 100 jaar. Het kostenverschil 

van een metro ten opzichte van een tram lijkt vaak veel kleiner achteraf. Tevens 

wordt in de laatste participatiegroep op 20 september de oproep aan ambtenaren en 

adviseurs gedaan om de deelnemers aan het bestuurlijk overleg goed voor te 

bereiden. Onder andere door in de beslisinformatie heldere definities op te nemen 

en tabellen en plaatjes/visualisaties in kleur en ook door het geluid van bewoners 

helder naar voren te brengen. 

 

Alternatieve bouwmethode tunnel ingebracht  

Daarnaast is door een participant een aanvullende suggestie aangedragen voor een 

nieuwe bouwmethode voor een tunnel. De participant gaf aan dat - naast de al in het 

onderzoek opgenomen geboorde tunnel - ook een onderzoek naar een 

conventioneel gebouwde tunnel waardevol zou zijn, omdat een conventioneel 

gebouwde tunnel naar zijn verwachting minder kostbaar is. Dit heeft geleid tot 

aanvullende uitgangspunten voor het onderzoek maar geen nieuw onderzoek naar 

een tunnel met deze specifieke bouwmethode. 

  

3.3 Aandachtspunten per locatie 
 

Behoud (of verbeter) groen en rust in De Esch Polder  

Een veel gehoorde zorg in het participatieproces was dat een nieuwe 

oeververbinding negatief effect heeft op de stedelijke leefkwaliteit binnen De Esch 

Polder; een groen en rustig gebied aan de noordoever van de Nieuwe Maas. Het 

behoud van het groen in dit rustige gebied wordt als belangrijk ervaren en de 

participanten vinden het dan ook zeer onwenselijk dat de polder mogelijk moet 

worden aangepast voor een nieuwe oeververbinding bij de brugalternatieven. Zeker 

gezien de enorme verstening die wordt ervaren in e stad en de verminderde kwaliteit 

van het groen. Bewoners geven tijdens de laatste participatieavond aan dat een 

brugalternatief ook op stedelijke leefkwaliteit ook ‘slecht’ zou moeten scoren, omdat 

de bewoners van flat Tympanon brugdelen als uitzicht krijgen in plaats van zicht op 

de Nieuwe Maas.   
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Naast het behoud van groen, is bij bewoners ook zorg dat een nieuwe 

oeververbinding (met een halte in De Esch) zorgt voor meer drukte in de wijk (zoals 

bijvoorbeeld meer parkeeroverlast van het Feyenoord stadion) en dat het dorpse 

karakter van De Esch verdwijnt. Een oeververbinding met auto’s wordt door de 

meeste participanten als niet-wenselijk ervaren, vanwege de verwachte 

verslechtering van de luchtkwaliteit, een toenemende geluidsoverlast en de zorg 

voor sluipverkeer (vanaf de A16).  

  

De meeste participanten, maar ook georganiseerde stakeholders en bewoners op 

inloopbijeenkomsten, geven daarom de voorkeur aan een nieuwe oeververbinding 

die zij niet zien of horen en waar geen autoverkeer mogelijk is. In de visie voor de 

stedenbouwkundige inpassing die is opgesteld voor de MIRT-verkenning is rekening 

gehouden met zowel het mogelijk behouden van groen en het verminderen van de 

ruimte voor de auto.  

  

Participanten zien ook kansen voor verbetering van de stedelijke leefkwaliteit in het 

gebied. De Esch kan verbeterd worden door inzet te zetten op 

recreatiemogelijkheden langs de rivier. Daarnaast kan het gebied een impuls krijgen 

door meer ruimte te creëren voor schapenbegrazing, natuurvriendelijke oevers te 

realiseren en de dijk in het verlengde van de Hoge Filterweg een groene 

kwaliteitsimpuls te geven. Deze zaken worden meegenomen in de 

stedenbouwkundige inpassingsvisie en de planuitwerking. 

  

Integraal plan voor gebiedsontwikkeling met stakeholders: Kralingen aan de Maas 

Vanuit het brede initiatief Kralingen aan de Maas (KadM) wordt opgeroepen om de 

nieuwe oeververbinding aan te grijpen om de leefomgeving in De Esch en Kralingen-

oost te verbeteren. Kralingen aan de Maas wil – met alle stakeholders samen – een 

integraal plan over de toekomst van het gebied te maken waarbij het uitgangspunt 

is dat de huidige problemen aangepakt worden. Denk aan negatieve impact van 

verkeer op en rond Abram van Rijckevorselweg, lucht en geluidsoverlast woonwijk 

Leonidas en de autodruk op de Honingerdijk. Als uitgangspunten voor een integraal 

toekomstbeeld noemt Kralingen aan de Maas meer ruimte voor voetganger, fietser, 

bewoner en groen en minder voor de auto. Zo zouden straten weer plekken moeten 

worden om te spelen, verblijven en ontmoeten en zou parkeren en autogebruik 

ontmoedigd moeten worden. Veel van deze uitgangspunten passen binnen de 

uitgangspunten van de MIRT-verkenning of zijn opgenomen in de visie 

stedenbouwkundige inpassing (meer ruimte voor groen, minder ruimte voor de auto) 

die voor de MIRT-verkenning is gemaakt en aansluit bij Rotterdams beleid. Op dit 

moment wordt er met de gemeente Rotterdam gesproken over het verder 

vormgeven van het initiatief in de toekomst. 

  

Abram van Rijckevorselweg  

Zowel in het participatieproces als de uitkomsten vanuit Kralingen aan de Maas was 

de barrièrewerking van de Abram van Rijckevorselweg een aandachtspunt. Als 

concrete suggesties werden gedaan om de Abram van Rijckevorselweg deels 

verdiept te realiseren om de barrièrewerking te verminderen. Voor de gehele MIRT-

verkenning geldt dat het verdiept aanleggen van de Abram van Rijckevorselweg 

geen onderdeel is van de scope. We onderzoeken wel de effecten van de 

verschillende alternatieven en welke maatregelen op het gebied van inpassing, 

geluids- of luchtkwaliteit nodig zijn. In verschillende alternatieven wordt wel het 

viaduct van de Kralingse Zoom over de Abram van Rijckevorselweg aangepast 

waarin tweerichtingsverkeer voor fietsers en voetgangers wordt gerealiseerd om de 

barrièrewerking te verminderen. In de volgende fase dient dat verder uitgewerkt te 

worden.  

  

Stadionpark 

Participanten die wonen rondom voetbalstadion De Kuip juichen de ontwikkeling toe 

om van de huidige evenementenhalte een volwaardig station Stadionpark te maken. 

Ze vinden het daarbij belangrijk dat de overstaptijd van de trein naar metro of tram 

en andersom zo klein mogelijk is. In het participatieproces zijn er suggesties gedaan 

om de tunneloptie in bocht A te verlengen tot de stadionrotonde, maar dit bleek 

technisch niet haalbaar.  

  

Van Stadionpark naar Zuidplein 

De metroverbinding via de Lange Hilleweg lijkt volgens de wijkraad van Hillesluis de 

meest directe en kortste route. Dit wordt daarom gezien als de meest ‘logische’ 

verbinding tussen Zuidplein en Kralingse Zoom. Dit alternatief is afgevallen in de 

analytische fase omdat verknoping met de trein hier niet goed mogelijk is. Ook maakt 
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deze route geen gebruik van de ruimtereserveringen bij Feyenoord City waardoor 

grote aanpassingen aan de gebiedsontwikkeling plaats moeten vinden. 

  

Daarnaast wordt door participanten aangegeven dat de Strevelsweg nu al heel druk 

en vol is, laat staan als hier een rijbaan voor de auto verdwijnt. Gevraagd wordt 

ervoor te zorgen dat bewoners hier nog wel met hun auto kunnen komen, want de 

auto is voor sommige ritten onmisbaar (zoals kinderen ophalen op plekken die niet 

goed of snel met het OV te bereiken zijn). Alternatieven waar de metro of tram onder 

de Strevelsweg doorgaat, hebben daarom de voorkeur (alternatief 2,3, 4,5 en 6). De 

wijkraad van Hillesluis geeft aan dat Rotterdam-Zuid al vele jaren een opknapbeurt 

van de Strevelsweg wenst en dat een nieuwe OV-verbinding wordt gezien als kans 

om dit te realiseren. 

  

Door de wijkraad van Bloemhof wordt aangegeven dat het op Zuid (richting de 

Maastunnel) in de spits al erg druk is en dat een tunnel met metro de beste oplossing 

is om het niet nog drukker te maken op maaiveld. Door de wijkraad van Hillesluis 

wordt daarentegen voorkeur uitgesproken voor het inpassen van een OV-verbinding 

door Rotterdam-Zuid boven de grond, op maaiveld, omdat op deze manier voor een 

breder publiek zichtbaar wordt hoe mooi Rotterdam-Zuid is en wat er allemaal te 

doen is. Een tram op poten kan bij de wijkraad van Hillesluis weer op minder 

enthousiasme rekenen vanwege de impact op de omgeving. 

  

Verknoping met bredere mobiliteitsnet op Zuidplein 

Niet alleen voor station Stadionpark wordt door participanten gepleit voor een korte 

overstaptijd, dit geldt ook voor station Zuidplein. Tegelijkertijd pleiten anderen ervoor 

om station Zuidplein als bestemmingsstation te zien, waardoor verknoping minder 

van belang is. In het onderzoek zijn verschillende opties onderzocht waar de OV-

verbindingen bij Zuidplein zouden kunnen aankomen. Uitgangspunt is daarbij 

geweest om er een bestemmingsstation van te maken, maar ook een kwalitatief 

knooppunt om de bezetting op de huidige metrolijnen te doen afnemen. 

3.4 Grondgebonden assetgroep 
 

Drukte in de ondergrond 

De grondgebonden assetgroep benadrukte tijdens de bijeenkomsten dat het in de 

ondergrond heel druk is en de nieuwe OV-verbinding meerdere kritieke punten 

doorsnijdt. Onder andere de productielocatie van waterleidingbedrijf Evides nabij 

polder De Esch, de drinkwaterleidingen onder de Nieuwe Maas en de Olympiaweg 

waar veel stakeholders assets hebben liggen. Deze punten zijn in de verdere 

uitwerking van de exploitatieberekening en ontwerp- en inpassingsnotitie 

meegenomen. 

  

Belang van waterveiligheid en meekoppelkansen 

De waterschappen gaven heel nadrukkelijk het belang van waterveiligheid voor 

Rotterdam aan zowel de noord- als zuidzijde van de Nieuwe Maas nabij de 

oeverkruising. Tegelijkertijd zien de waterschappen meekoppelkansen om werk-

met-werk te kunnen maken als een nieuwe OV-verbinding gerealiseerd wordt. 

Bijvoorbeeld door in de realisatiefase tegelijkertijd de dijk op te hogen ten behoeve 

van waterveiligheid of de persleidingen van en naar gemalen te verleggen. In de 

volgende fase dient hier nader onderzoek naar gedaan te worden. 

3.5 Expertgroep nautiek 
De nautische experts hebben een duidelijke voorkeur voor een tunnel. Dat komt 

vanwege de grote twijfels bij de haalbaarheid van een brug in de bocht van De Esch 

en het effect daarvan op veilig en vlot doorvaren. De nautische experts zijn van 

mening dat door de pijlers van de brug de bocht voor de scheepvaart te smal wordt; 

ook als een deel van De Esch hiervoor wordt aangepast.  

  

Tijdens de bijeenkomsten is de onderzoeksaanpak die door de werkgroep Nautiek 

samen met het gecontracteerde onderzoeksbureau is opgesteld, aan de expertgroep 

gepresenteerd. De expertgroep heeft specifiek op de voor het onderzoek 

gehanteerde uitgangspunten en volledigheid van het onderzoek gereflecteerd.  Door 

de leden van de expertgroep zijn, vanuit de eigen expertise, aandachtspunten voor 

het onderzoek aangedragen, zoals de aandacht voor het totale verkeersbeeld op de 

vaarweg en de ‘human factor’ in het onderzoek. Met hun reflectie en commentaar 

heeft de expertgroep een positieve bijdrage geleverd aan de kwaliteit en het 

draagvlak van het nautisch onderzoek. 
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Enkele leden van de expertgroep hebben zich gedurende het onderzoekstraject 

kritisch uitgesproken over de MIRT-systematiek en de parallel geschakelde 

onderzoeksopgave binnen de deelstudie. Aan de integratie van de 

onderzoeksinformatie en het moment waarop de beslisinformatie samenkomt, is 

tijdens de bijeenkomsten ook aandacht besteed. Tegelijkertijd heeft de expertgroep 

zich meerdere malen positief uitgelaten over de nauwkeurigheid en kwaliteit van de 

opgeleverde onderzoeksresultaten. De individuele deelnemers van de expertgroep 

onderschrijven de resultaten van het nautisch onderzoek tot op heden; namelijk dat 

onder het behoud van de huidige en toekomstige functionaliteit van de vaarweg geen 

van de onderzochte brugvarianten veilig passeerbaar is. Dit is in lijn met de 

resultaten zoals ze binnen de MIRT-verkenning zijn opgeleverd. De nut en noodzaak 

van het aanvullend onderzoek naar de hoge brugvarianten, die mogelijk restricties 

leggen aan het (toekomstige) gebruik van de vaarweg, levert een conflict met de 

vaarwegbelangen en wordt hierom niet door de expertgroep onderschreven. 
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4. Aanbevelingen voor vervolg vanuit 
Oeververbinding en OV 

4.1 Inleiding  
De meest genoemde punten uit de gepresenteerde oogst van het participatieproces 

in hoofdstuk 3 staan hieronder puntsgewijs genoemd als aanbevelingen voor het 

vervolg van de MIRT-verkenning. Daarnaast benoemen we aandachtspunten voor 

het proces.  

 

4.2 Inhoudelijke aandachtspunten 
 

Participanten hebben de volgende inhoudelijke aandachtspunten meegegeven: 

- Realiseer een korte tunnel in plaats van een brug om een vrij zicht te 

houden op de Nieuwe Maas, zoveel als mogelijk (monumentale) woningen 

te behouden en ook het groen van polder De Esch zo min mogelijk aan te 

hoeven tasten; 

- Weeg in de volgende fase goed de nut en noodzaak af van een nieuwe 

halte; 

- Heb aandacht voor de fiets, realiseer bij voorkeur hellingbanen in plaats 

van roltrappen bij een tunnel en eenrichtingsfietspaden aan beide zijden in 

geval van een brug; 

- Bekijk de nieuwe OV-verbinding in het bredere perspectief van de 

mobiliteitstransitie door ze goed aan te laten sluiten op de verschillende 

wijken en het gebruik van de auto te ontmoedigen; 

- Werk de knelpunten, raakvlakken en meekoppelkansen in relatie tot kabels 

en leidingen, waterkwaliteit en waterveiligheid met de grondgebonden 

assetgroep verder uit. 

 

4.3 Aandachtspunten per locatie 
 

Participanten hebben de volgende aandachtspunten per locatie meegegeven: 

- Behoud het groen in polder De Esch; 

- Probeer waar mogelijk de barrierewerking van de Abram van 

Rijckevorselweg te verminderen; 

- Realiseer korte overstaptijden bij station Stadionpark en station Zuidplein. 

 

4.4 Aandachtspunten voor het proces  
• Formuleer een spelregelkader. Het maken van heldere afspraken aan het 

begin van het traject heeft goed gewerkt. Door een spelregelkader op te 

stellen kun je gedurende het proces verwijzen naar de gemaakte afspraken, 

kun je mensen aanspreken op hun gedrag en is het duidelijk onder welke 

titel of organisatie iemand participeert.  

• Koppel terug waar je staat en wat met inbreng is gedaan. Het 

onderzoeksproces heeft op bepaalde punten wat vertraging opgelopen. Er 

is toen een tijdje weinig communicatie geweest. Communiceer helder naar 

de participanten wat er met de opbrengst is gebeurd en waar het is geland, 

hoe het proces verder loopt en of er eventueel vertraging optreedt. Dat 

draagt bij aan het vertrouwen. Daarnaast hebben we gemerkt dat de 

terugkoppeling van de opbrengst (en wat hiermee is gedaan) uit de 

participatietrajecten naar de participanten belangrijk is.  

• Gebruik verschillende manieren om verschillende doelgroepen te 

betrekken. In het participatieproces en bij de inloopbijeenkomsten was er 

een oververtegenwoordiging van bewoners uit Noord. Traditionele 

communicatiemiddelen om bewoners naar bijeenkomsten te trekken 

bereiken niet iedereen. Daarom zijn we ook meer ‘outreachend’ te werk 

gegaan en zijn we op drukke plekken naar de mensen toe gegaan.  

• Sluit aan bij raakvlakprojecten. We hebben gemerkt dat een goede 

aansluiting bij raakvlakprojecten belangrijk is om verwarring onder de 

inwoners van de regio Rotterdam te voorkomen. Het is daarom van waarde 

om een goed overzicht te hebben over de verschillende trajecten en de 

raakvlakken tussen de trajecten en zoveel mogelijk samen op te trekken. 

Daarnaast helpt het om het bereik en de bekendheid van het project te 

vergroten. Door immers elkaars kanalen te benutten, bereik je een grotere 

doelgroep.  
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Bijlage verslagen en lijst ingebrachte stukken 

Het participatierapport is een samenvatting van de inbreng van de verschillende 

bijeenkomsten. Daarnaast hebben we een aantal stukken ontvangen van 

belanghebbenden. Deze informatie is opvraagbaar bij de projectorganisatie. 

 

Verslagen  

- Verslag participatiegroep 4 november 2021; 

- Verslag participatiegroep 20 januari 2022; 

- Verslag participatiegroep 14 juni 2022 en  

- Verslag participatiegroep 20 september 2022. 

-  

Analytische fase 

•  Onderzoeksvariant Oeververbinding, De Veranda, inclusief bijlage 

Indicatie Vervoerwaarde Metro Tangent (2019, voorafgaand aan de 

analytische fase). 

• Unieke mobiliteitsoplossingen voor Rotterdam versie 7 oktober 2020 van 

Chris van Eijmeren. 

• Een nieuwe oeververbinding: een totaalplan versie (3) 10 februari 2021 van 

Arie van Kooten.  

• Brugopties met werkelijke dimensies en gevolgen versie 1 maart 2021 van 

de Bewoners Belangen de Veranda (BBV).  

  

Beoordelingsfase 

• Diverse documenten met suggesties voor verbeteren van de 

fietsinfrastructuur mei 2022 door de Fietsersbond.  

• Brief- en mailwisseling met dhr. J. H. van der Want over alternatieve 

bouwmethode tunnel (voorjaar 2022). 

• Opbrengst Kralingen aan de Maas mei 2022. 

• Bewonersverengiging De Veranda. Laat een lange termijn kostenanalyse 

uitvoeren. September 2022.Position paper derde oeververbinding 9 

augustus 2022 door Koninklijke 

 

Deze documenten zijn op te vragen bij de projectorganisatie door een mail te sturen 

naar mail@oeververbindingen.nl 

 

  

mailto:mail@oeververbindingen.nl
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