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1. Inleiding
In de MIRT-verkenning oeververbinding regio Rotterdam onderzoeken de gemeente
Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het rijk
samen een zestal maatregelen om de bereikbaarheid van de regio Rotterdam in de toekomst
te waarborgen. Een van de maatregelen is het realiseren van een nieuwe multimodale
oeververbinding over de Nieuwe Maas tussen Kralingen en Feijenoord in Rotterdam.
In de periode tot eind 2020 zijn verschillende locatievarianten voor een brug als een van de
mogelijkheden voor een oeververbinding onderzocht en is bepaald welke (combinaties)
daarvan de meest logische en kansrijke alternatieven vormen (‘zeef 1’). Deze alternatieven
worden vervolgens in 2021 voor de verschillende werksporen meer in detail onderzocht,
waaruit een voorkeursalternatief volgt (‘zeef 2’).
Een van de voorliggende onderzoeksvragen voor zeef 2 is het vaststellen van het type, aantal
en frequentie van schepen waarvoor een passage door het beweegbare deel van de brug is
vereist in verband met de beperking van de onderdoorvaarthoogte van het vaste brugdeel.
Er is geen registratie of database van de scheepvaart op de rivier beschikbaar waarbij de
hoogte van het schip wordt vastgelegd.
In zeef 1 is een eerste indicatie van het huidig gebruik van de vaarweg verkregen vanuit de
ruwe database van de scheepspassages gekoppeld aan brugopeningen van de bascule
Erasmusbrug voor 2018.
Voor zeef 2 wordt nagegaan hoe deze informatie verder toegespitst kan worden op de
specifieke informatiebehoefte voor de nieuwe oeververbinding.
Overeenkomstig het advies van de commissie d’Hooghe wordt een minimale doorvaarthoogte
van 12,5 m boven de maatgevende hoge waterstand geadviseerd, resulterend in een
onderdoorvaarthoogte van 15,56 m +NAP. De nieuwe oeververbinding krijgt daarmee een
grotere onderdoorvaarthoogte van het vaste brugdeel dan de Erasmusbrug (12,5m +NAP) en
de Willemsbrug (11,15m +NAP over de volle breedte, in het midden ca. een meter hoger).
In zeef 1 voor de “lage variant” van de vaste brug aangehouden dat voor containervaart (4
laags high cube) een minimale onderdoorvaarthoogte benodigd is van 14,4m +NAP. Voor de
situatie waarbij de stuurhut niet wordt neergelaten geldt bij de passage van de brug door een
4 laags high cube een minimale onderdoorvaarthoogte van 15,56m +NAP.
Daarnaast is de hoogte van een ”hoge variant” voor de vaste brug vastgesteld waarbij 5 en 6
laags containervaart de vaste brug kunnen passeren. De minimale onderdoorvaarthoogte voor
de hoge variant is in zeef 1 (voorlopig) vastgesteld op 21,36m +NAP
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2. Doelstelling van het onderzoek
De doelstelling voor het inventariserend onderzoek naar het vaststellen van het type, aantal en
frequentie van schepen waarvoor een passage door het beweegbare deel van de brug is
vereist, in verband met de beperking van de onderdoorvaarthoogte van het vaste brugdeel,
zijn het vaststellen van:

1. Het jaarlijkse aantal brugopeningen met bijbehorende gemiddelde tijdsduur van
de stremming van landverkeer om het ongunstig effect van de beweegbare brug
op de passage van landverkeer.

2. Het procentuele aandeel en absolute aantallen van de zeegaande vaart,
binnenvaart, recreatievaart en bijzondere transporten.

3. Eventuele trendontwikkelingen in de scheepvaart.
4. Het aantal schepen waarvoor de Erasmusbrug wel opent en de nieuwe

oeververbinding niet door de grotere onderdoorvaarthoogte van het vaste deel.
(Deze informatie is niet herleidbaar uit de database omdat de scheepshoogte niet
is vastgesteld)1)

.

1)  Als voorlopig conservatief uitgangspunt kan worden aangehouden dat:
 Voor de lage variant het aandeel van de hoge scheepvaart waarvoor de

Erasmusbrug/Koninginnebrug wel opent en de nieuwe oeververbinding niet,
vooralsnog als verwaarloosbaar kan worden aangemerkt. Indien relevant kan dit
uitgangspunt als onderdeel van de onderzoeksopgave van Zeef 2 worden opgenomen.
Uitgangspunt voor Zeef 2 is dat het aantal scheepspassages en daarmee het aantal
brugopeningen van Erasmusbrug/Koninginnebrug en de nieuwe oeververbinding
gelijkgesteld kunnen worden. Er is geen aanleiding om een substantieel verschil in
scheepspassages te voorzien tussen beide bruggen.

 Voor de hoge variant geldt dat Erasmusbrug niet gebruikt kan worden als
referentiekader omdat door de grotere onderdoorvaarthoogte veel schepen die de
beweegbare brug van de Erasmus passeren bij de nieuwe oeververbinding de vaste
doorvaart kunnen passeren. Voor de hoge variant is eerder de Van Brienenoordbrug
met een onderdoorvaarthoogte van 24,36 m + NAP (ca. 3 meter hoger dan de Hoge
variant) een meer geschikt referentiekader. De Van Brienenoordbrug heeft een
openingsfrequentie van ca. 250 p.j. tot 2015 en 150 p.j. vanaf 2015).

Opmerking: De sterke daling in aantal openingen Van Brienenoordbrug valt te verklaren door
het nieuwe openingsregime per 1-10-15.
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3. Registratie scheepspassages beweegbaar deel Erasmusbrug
De Gemeente Rotterdam (Stadsbeheer) onderhoudt een Excel database van jaarlijkse
scheepspassages door de Rotterdamse Beweegbare bruggen vanaf 2015 of eerder.
In volgende hoofdstukken is voor de Erasmusbrug en de Koninginnebrug deze dataset
geanalyseerd en gefilterd. In deze datalijst is de volgende informatie opgenomen:

 Scheepsinformatie (naam en type schip, eigenaar, ENI-code, en alleen bij industriële
schepen: lengte, breedte en tonnage)

 Passeerinformatie (datum, tijdstip start, tijdstip einde, openingsduur, vaarrichting,
aantal schepen per opening)

Voor de typologie van de schepen worden de volgende aanduidingen gebruikt:
o Zeegaande vaart: (Dredger, Pontoon (>100 m), Gen Cargo, Coaster, …)
o Binnenvaart (Motorvrachtschip, Containerschip, Vrachtduwbak,…)
o Recreatievaart (Yacht,…)
o Duw- en sleepeenheden (TUG, vrijvarende duweenheid,..)
o Ponton. Bok (Pontoon (<100 m,…))

Opmerking:
Bij het gebruik van de dataset zijn er enkele onregelmatigheden vastgesteld. Dit betreft vooral
mogelijke dubbeltellingen van schepen. Zo is vastgesteld dat het aantal schepen per
brugopening bij de Erasmusbrug onverwacht hoog is. Mogelijk zijn hier schepen meegeteld die
onder de vaste brug gevaren zijn.
Ook zijn er enkele brugopeningen op gegeven die vallen binnen de cyclustijd van de
voorafgaande brugopening
Analyse van de dataset geeft een verwachte maximale afwijking in de orde van +/-10% op de
opgegeven aantallen. Dit betekent dat de dataset geschikt is voor het beoogde gebruik.



MIRT-verkenning regio Rotterdam 4/13

4. Analyse scheepspassages beweegbaar deel Erasmusbrug
Op de beschikbaar gestelde database zijn een aantal filters toegepast.
Allereerst is het aantal scheepspassages vergeleken met het aantal brugopeningen. De
resultaten zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Conclusies:
 Het gemiddeld aantal schepen per brugopening is relatief hoog en lijkt niet goed aan te

sluiten op waarnemingen.
 Er is aanleiding te veronderstellen dat er in een aantal gevallen mogelijk sprake is van

dubbeltellingen van schepen bij een brugpassage. Bij voorbeeld is passage van twee
gelijke passagiersschepen bij een enkele brugopening gerapporteerd. In veel andere
situaties worden verschillende schepen geregistreerd bij een enkele brugopening.
Gelet op het grote aantal schepen per opening kan ook hier niet worden uitgesloten
dat er in specifieke gevallen sprake is van onterechte registraties.

 Het aantal brugopeningen op jaarbasis komt goed overeen met andere registraties.
 Er is geen duidelijke verklaring voor het relatief grote aantal brugopeningen in 2019.

Met een filtering van de dataset kan een verdeling naar type schepen worden verkregen. Deze
filtering is niet 100% dekkend omdat in een aantal gevallen afwijkende, of geen
scheeptypenamen zijn gebruikt in de datalijsten.
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In percentages uitgedrukt geeft dit:

Conclusies:
 Ca. 80% van het passerend scheepvaartverkeer is verantwoord qua typology.
 Er is geen handmatige correctie uitgevoerd voor mogelijke dubbeltellingen van

schepen in de verstrekte datalijsten.
 De tabel is vooral bedoeld om een algemene indruk te krijgen van het

verdelingsspectrum van de scheepvaart door het beweegbaar brugdeel.
 Er lijkt sprake van een dalende trend in het aandeel zeeschepen.
 Er is met 100 – 160 jaarlijkse passages sprake van een relatief hoog aandeel

binnenvaart motorschepen. In het MKBA onderzoek (Arcadis 2019) wordt aangegeven
dat 4 laags high cube containervaart bij hoog water soms gebruik maken van de
beweegbare delen van stadsbruggen. Het is daarmee niet bekend of, en zo ja in welke
mate er in bovenstaande lijst sprake is van 5/6 laags containervaart bij de passage van
binnenvaartschepen door het beweegbaar deel.

Voor iedere brugopening is de openingstijd, afgerond op gehele minuten, vastgelegd. Deze is
gerapporteerd als totale stremmingstijd voor wegverkeer. Op basis van deze informatie is de
gemiddelde openingstijd van de brug per jaar in onderstaande tabel opgenomen.

Opmerking 1:
De openingstijden (stremming landverkeer) variëren tussen de 10 – 25 minuten. Er zijn enkele
afwijkende registraties van 70 en 74 minuten zonder dat hiervoor een concrete aanleiding is.
Naar alle waarschijnlijkheid is hier sprake van een storing bij het bedienproces van de brug.
Sinds 2016 heeft de brug regelmatig te maken met dit type storingen. Dit betekent dat de
passagetijd voor scheepvaart licht gunstiger is dan opgenomen in bovenstaande tabel.

Opmerking 2:
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Bovenstaande tabel geeft geen informatie ten aanzien van de passagetijd voor de scheepvaart:
Globaal kan de stremmingstijd als volgt worden onderverdeeld:

 Gefaseerd stoppen landverkeer en tram ca. 2  minuten
 Eenzijdig brugbewegingsbedrijf totaal  op ca. 3 minuten
 Eenzijdig brugbewegingsbedrijf totaal neer ca. 3 minuten
 Gefaseerd vrijgeven landverkeer ca. 0 minuten

Dit betekent effectief dat ca. 8 minuten van de totale stremmingsduur niet gerelateerd is aan
de passage van scheepvaart.

Tot slot is per jaar het passerende schip met de grootste lengte met de bijbehorende breedte
gefilterd. De resultaten zijn in onderstaande tabel samengevat.

 Dominant bij de zeeschepen zijn de coasters met een lengte van 95 – 110 m. Daarnaast
is er vooral sprake van bijzondere zeegaande transporten (pontons) en werkschepen
zoals dredgers.

 In de registratieperiode 2015-2020 (6 jaar) hebben er 7 passerende (zee-)schepen met
een lengte groter dan 150 m tot maximaal 177m het beweegbaar deel van de
Erasmusbrug gepasseerd

 2016: baggerschip Jun Jang 170*31 m, (totaal 3 maal)

  Jun Jang
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 2016 en 2017: baggerschip Helios 152*28 m (totaal 2 maal)

  Helios

 2018: non propelled barge: AMT Trader 144*36 m

 AMT Trader

 2017: passage van Beobarge 37 (152*38 m)

  Beobarge 37
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 2019: Bulk-carrier Crux (177 bij 28 m)

  Crux

 2020: Dredger Krios (152 bij 28 m)

  Boskalis Krios
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5. Registratie scheepspassages beweegbaar deel Koninginnebrug
Tijdens het opstellen van deze memo is naar voren gebracht dat de passage van vooral
recreatievaart bij de nieuwe oeververbinding sterk kan afwijken van die bij de Erasmusbrug
vanwege de ligging van jachthaven(s) tussen de beide bruggen.
Om dit effect in beeld te brengen is besloten om ook de scheepspassages voor de
Koninginnebrug rapporteren en te vergelijken met die van het beweegbaar deel van de
Erasmusbrug.

In percentages uitgedrukt geeft dit:

In onderstaande tabel zijn de procentuele afwijkingen met de passages Erasmusbrug gegeven.

Conclusies:
 Het aantal passages recreatievaart ligt bij de Koninginnebrug gemiddeld 25% hoger dan

bij de Erasmusbrug. Het feit dat de Willemsbrug een kleinere doorvaarthoogte heeft
als de Erasmusbrug wordt verwaarloosbaar geacht op de sterke toename van de
passages Koninginnebrug. Hiervoor is het verschil in doorvaarthoogte te klein.

 Ook bij de andere scheepstypen is sprake van kleine afwijkingen tussen beide bruggen.
Deze verschillen zijn naar alle waarschijnlijkheid terug te voeren tot kleine
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onjuistheden/afwijkingen in de gebruikte database voor de scheepsregistraties bij de
bruggen.

 Het totaal aantal scheepspassages bij de Koninginnebrug ligt gemiddeld ca. 15% hoger
dan bij de Erasmusbrug

Voor de Koninginnebrug is het aantal scheepspassages vergeleken met het aantal
brugopeningen. De resultaten zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Conclusie:
 In vergelijking met de Erasmusbrug is bij de Koninginnebrug het aantal schepen per

brugopening veel lager. Deze trend kan een gevolg zijn van het feit dat de Erasmusbrug
met vensters werkt voor de brugopeningen en de Koninginnebrug niet.

Voor iedere brugopening is de openingstijd, afgerond op gehele minuten, vastgelegd. Deze is
gerapporteerd als totale stremmingstijd voor wegverkeer. Op basis van deze informatie is de
gemiddelde openingstijd in minuten van de brug per jaar in onderstaande tabel opgenomen.

Conclusie:
 In vergelijking met de Erasmusbrug is bij de Koninginnebrug de gemiddelde stremming

voor landverkeer 1 à 2 minuten korter per brugopening. Dit is vooral te herleiden tot
een korte stoptijd voor landverkeer en een kortere bewegingstijd bij openen en
sluiten.
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6. Aanvullende analyse zeef 2: bijzondere schepen
Tijdens de nautische onderzoeken van zeef 2 is vastgesteld dat de vlotte en veilige passage van
het beweegbaar brugdeel voor het maatgevend zeeschip en casco bij de hoge brugvarianten
resulteert in een extreme oeververplaatsing bij de Esch.
Voor het opstellen van aanvullende beslisinformatie is het van belang om na te gaan wat de
frequentie van de passage van deze bijzondere transporten.
Deze informatie wordt gebruikt om na te gaan of er aanvullende restricties kunnen worden
toegepast voor de situatie dat dit type schepen slechts incidenteel voorkomt.
Bij restricties moet worden gedacht aan:

 Niet maatgevende omgevingscondities zoals tijbeperkingen (tegenstroom) en
windbeperkingen

 Alternatieve route voor deze transporten via de Oude Maas *)

*) Voor het omvaren Oude Maas gelden de volgende aandachtspunten:
 Oude Maas heeft volgende belemmeringen: (Nieuwe Maas 3 bruggen waarbij VBB niet

beperken voor 6-laags)
o Botlekbrug
o Verkeersbrug en spoorbrug Dordrecht (breedte 44m, hoogte vaste brug 11,2m)

 Contractdiepte is 5,2m (gelijk aan oostelijke Nieuwe Maas)
 Breedte vaarweg minimaal 180 m tegenover minimaal 260 m bij Nieuwe Maas.

Oude Maas is functioneel gelijkwaardig aan de nieuwe Maas maar door beperkte breedte heeft
deze kleinere capaciteit (vaarweg heeft een hoge benuttingsgraad). Dit betekent in de praktijk
dat alleen een kleine fractie grote schepen omgeleid kunnen worden (6-laags, casco’s en
maatgevende zeeschepen)
Dit is ook specifiek de vraag (het gaat dan om ca. 1 – 3 schepen per week)
De breedtebeperking van de vaarweg tot 44 m is geen fysieke belemmering omdat in de
database passages Erasmusbrug 2015-2020 geen schepen met een grotere breedte zijn
vastgesteld. (maximale breedte is 36 m)

Beperkte hoogte onderdoorvaart vaste bruggen Dordrecht
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Aantallen passages 6 laags containervaart
Uit de langjarige database kan niet op directe wijze de beladingshoogte worden herleid
Echter we weten dat voor 6 laags containergebruik de schepen minimaal de breedte van de
Rijnmax klasse moeten hebben (breedte 17 m).
De database kan vervolgens worden gefilterd op de combinatie van motorschepen
(binnenvaartschepen) met een breedte >16 meter. De waarde van 16 meter is daarbij
aangehouden om een conservatieve inschatting van het aantal passages te verkrijgen.

Opmerking:
Bovenstaand filter betekent NIET dat de schepen ook daadwerkelijk containers vervoeren
en/of hoogbeladen (6-lagen containers). Het betreft hier schepen die potentieel in staat zijn 6-
laags containertransport te vervoeren. Alleen schepen dier het beweegbaar deel van de
Erasmusbrug zijn gepasseerd zijn in de registratie opgenomen.

Het gemiddelde aantal motorschepen (2015-2020) dat in staat is om 6 laags containertransport
te verzorgen is ca. 5 schepen per jaar.

Aantallen passages maatgevende zeeschepen
Als maatgevend zeeschip in Zeef 2 is het schip Oleg Strashnov (173*47 m) aangehouden. Dit
omdat hiervoor bij Marin een model beschikbaar was.
Bij het aanvullend onderzoek zeef 2 is een vrijvarende (108*17 m) coaster onderzocht.  Het is
van belang om na te gaan wat het aandeel zeegaande vaart is waarvoor restricties van
toepassing zijn.
Hierbij is de database gefilterd op schepen langer dan 135 m omdat dit de grens is voor de
langste motorschepen.
Het is niet mogelijk om onderscheid te maken tussen zeegaande vaart, casco’s en zeegaande
pontons.
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Het gemiddelde aantal zeegaande transporten (zeeschepen, casco’s, pontons) (2015-2020) met
een lengte vanaf 135 m is gemiddeld ca. 5 schepen per jaar met een uitschieter in 2016.

Passagelijst 2015

Passagelijst 2016
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