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1 Inleiding 

De regio groeit en wordt drukker, terwijl het aantal huidige 
oeververbindingen beperkt is. Dit levert steeds vaker knelpunten, files en 
overvolle OV-lijnen op. Zo groeit alleen al Rotterdam naar verwachting 
met minimaal 50.000 woningen tot 2040. Om als regio te kunnen blijven 
groeien, is bereikbaarheid cruciaal. Op 21 november 2018 hebben Rijk, 
provincie, MRDH en de gemeente Rotterdam afgesproken tot het starten 
van een MIRT-Verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam. Het doel 
van het realiseren van de oeververbinding is een goed en robuust 
mobiliteitssysteem, zodat Rotterdam en de regio goed bereikbaar zijn 
met zowel openbaar vervoer, fiets als auto. In het najaars BO MIRT 2019 
is afgesproken dat deze MIRT Verkenning zich richt op het samenstellen 
en uitwerken van een samenhangend pakket. De MIRT-verkenning wordt 
uitgevoerd door de gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, de 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Rijk. Samen zijn dit de vier 
initiatiefnemers die aan de hand van vijf hoofddoelen, zes voorgenomen 
maatregelen onderzoeken (deze zes voorgenomen maatregelen blijken 
het meest bij te dragen aan de vijf hoofddoelen).  
 
Vijf hoofddoelen: 

I. Het verbeteren van de bereikbaarheid via de weg. 
II. Het verbeteren van de bereikbaarheid met het OV. 

III. Het faciliteren van verstedelijking (wonen en economische 
toplocaties) 

IV. Het verbeteren van de stedelijke leefkwaliteit. 
V. Het vergroten van kansen voor mensen. 

 
 

Zes voorgenomen maatregelen:  
1. Een nieuwe multimodale oeververbinding tussen Kralingen en 

Feijenoord in Rotterdam. 
2. Een treinstation Stadionpark. 
3. Een Hoogwaardige Openbaar Vervoer (HOV)-verbinding tussen 

Zuidplein en Kralingse Zoom. 
4. Een Hoogwaardige Openbaar Vervoer (HOV)-verbinding tussen 

Zuidplein en Rotterdam Centraal via de Maastunnel. 
5. Maatregelen op de A16 Van Brienenoordcorridor. 
6. Maatregelen op de Algeracorridor. 
 
Het pakket aan voorgenomen maatregelen maakt dat inwoners en 
bezoekers zich soepel kunnen verplaatsen, de regio zich economisch 
ontwikkelt en mensen meer kansen krijgen. 
 

1.1 Doel van deze verkeersstudie 

De basis voor de besluitvorming (aan het eind van fase 2 van de 
Verkenning) is beslisinformatie. In zeef 1 is hiervoor een gedetailleerde 
mobiliteitsanalyse voor het totale gebied (=studiegebied), waarin de 
effecten van mogelijke maatregelen worden onderzocht (incl. het 
invloedsgebied waar naar aanleiding van de maatregelen ook effecten 
zullen optreden), uitgevoerd. De uiteindelijke mobiliteitsanalyse is 
gericht op het doelbereik (H6 Notitie Reikwijdte en Detailniveau [NRD]): 
• Oplossen (NMCA-)knelpunten weg en openbaar vervoer 

(indicator betreft: IC, reistijd, etc.) 
• Leefbaarheid en gebiedsontwikkeling (indicator betreft: 

intensiteiten en verdeling modaliteiten) 
• Kansen en economie (indicator betreft: nabijheid van 

banen/voorzieningen) 
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Het doel van deze (zeef 2) verkeersstudie beoordelingsfase is om 
uniforme uitgangspunten voor de drie werksporen te formuleren zodat 
vanuit dezelfde basis de verkeerseffecten van de NKO-varianten in beeld 
kunnen worden gebracht. Het gaat hierbij om verkeerseffecten, maar 
ook om input voor de andere effectbepalingen (bijv. geluid). 
 

1.2 Het verkeersmodel 

1.2.1 V-MRDH 2.8 en NRM 
De berekeningen worden uitgevoerd met het V-MRDH 2.8, waarbij voor 
het werkspoor A16/Van Brienenoordcorridor een aantal berekeningen 
met het NRM (versie 2021)1 wordt gedaan. In het document 
Referentieprognoses LMS NRM 2021, Hoofddocument, versie 1.0, d.d. 31 
maart 2021 zijn de doorgevoerde actualisaties van het NRM2021 
overzichtelijk beschreven. 
 
In de vorige fase is gebruik van het V-MRDH 2.6 model. In onderstaande 
tabel is aangegeven wat de uitgangspunten van de nieuwe 2.8 versie zijn. 
Dit is een doorontwikkelde versie van het V-MRDH 2.8 die in maart 2021 

 
1 Referentieprognoses LMS NRM 2021, Hoofddocument, versie 1.0, d.d. 31 maart 2021. 

is opgeleverd bij de jaarlijkse kleine update van het model. Bij de 
doorontwikkeling zijn inzichten uit studies zoals die in het kader van de 
Nationaal Groeifonds propositie van de Zuidelijke Randstad verwerkt en 
genaamd V-MRDH 2.8_MIRT (zie bijlage I voor beleidsparameters). In de 
tabel hiernaast zijn de beleidsuitgangspunten weergegeven. In deze 
studie gaan we uit van de 2040 Stedelijke Referentie.  
 
1.2.2 Herkalibratie Algeracorridor 
In december 2021 is er een herkalibratie op de Algeracorridor 
doorgevoerd. Na vergelijking van de uitkomsten van het model en 
nieuwe telgegevens, bleek dat de intensiteiten op de Algeraweg in de 
zuidelijke richting onderschat werden. Na analyse (en een visuele 
hertelling) bleek dat het telpunt op de Algeraweg niet de juiste waarden 
weergaf. De waarden van dit telpunt (gemeente Capelle) is vervangen 
door de gegevens uit het NDW, waarna een herkalibratie is uitgevoerd 
door Goudappel Coffeng. Voor de MIRT-Verkenning heeft dit een 
aangepaste situatie voor 2016 en voor 2040-Ref en 2040-StedRef voor V-
MRDH 2.8. 
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2 Ruimtelijk-economische 
vulling (SEG) 

2.1 V-MRDH: referentie 2040 

In de kaarten staat de ruimtelijk-economische vulling voor de gehele 
MRDH weergegeven. De aantallen geven de toename aan van woningen 
of arbeidsplaatsen in de periode 2020 – 2040 (scenario hoog) weer. 
 

 

 
 
In de kaarten op de volgende pagina wordt de ruimtelijk-economische 
vulling van het gebied Alexander-Zuidplein in Rotterdam en de 
Algeracorridor weergegeven. De aantallen geven de toename aan van 
woningen of arbeidsplaatsen in de periode 2020 – 2040 weer. De 
specifieke gebiedszones kunnen terug worden gevonden in bijlage II. 
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De SEG-aantallen in de kaart van de Algeracorridor (zie rechter kaart) 
wijken in het V-MRDH 2.8_MIRT af van de SEG-aantallen die in het 
Midden-Holland model zijn opgenomen. 

 
 

2.2 NRM: referentie 2040 

In bijlage III staan de ruimtelijk-economische vulling zoals in het NRM is 
opgenomen. In de kaarten is het verschil in groei van arbeidsplaatsen 
tussen 2018 – 2040 en het verschil in groei van huishoudens tussen 2018 
– 2040 weergegeven, zowel voor scenario hoog als laag. In de SEG-
aantallen van het NRM zijn banen gelijk aan arbeidsplaatsen. Woningen 
zijn niet als zodanig opgenomen in de SEG-aantallen van het NRM. Een 
huishouden in het NRM is niet 1 op 1 te vertalen naar een woning. De 
SEG-aantallen zijn dus niet 1-op-1 te vergelijken met de ruimtelijk-
economische vulling uit het V-MRDH 2.8_MIRT.  
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3 Netwerken 

3.1 Infrastructurele projecten 

In de onderstaande tabel en kaart staan de infrastructurele projecten, 
die zijn opgenomen in de NRD en prognosenetwerken V-MRDH 2.8_MIRT 
van de referentie 2040, weergegeven. Met betrekking tot de 30km/u 
zones en verblijfsgebieden in Rotterdam geldt: als wegen in het model de 
snelheid 30 km/u hebben, is dat meegenomen. Een deel van het verlagen 
van de snelheden van diverse wegen in de verblijfsgebieden zit (nog) niet 
in het model, omdat in het kader van de Rotterdamse Mobiliteitsaanpak 
(RMA) hierover nog besluiten over uitvoering genomen moeten worden. 
De projecten op de Algeracorridor staan vermeldt in paragraaf 3.3. 
 

Project Toelichting 
A24 Blankenburgverbinding (incl. tol) Nieuwe infra 
A16 Rotterdam2 Nieuwe infra 

A20 Nieuwerkerk - Gouda Capaciteitsuitbreiding 
A15 Papendrecht - Sliedrecht3 Capaciteitsuitbreiding 
Verbetering Infra A16 Aanpassing 

N471 Aansluiting A13/A16/A20 Rotterdam Aanpassing 
Vaanplein Aanpassing 

Aanpassing IJsselmondse knoop Capaciteitsuitbreiding4 
Versmalling Coolsingel van 2x2 naar 2x1 Afwaardering  

 
2 A20 spitsstrook Terbregseplein komt hierdoor te vervallen 
3 De samenloop met de MIRT-verkenning op de A15 (Papendrecht – Gorinchem) is besproken 
in de werkgroep. Deze vormt nu nog geen onderdeel van de uitgangspunten voor de referentie, 
maar zal wel worden meegenomen in de gevoeligheidsanalyse. 

Verlegging Bosdreef naar noordzijde Nieuwe infra 
Verlenging Keileweg Nieuwe infra 

Snelfietsroute F20 Gouda - Rotterdam Verbeterde fietsinfra 
Fietspad noordzijde Brielselaan en Doklaan Verbeterde fietsinfra 

Snelfietsroute F15 IJsselmonde Verbeterde fietsinfra 
Snelfietsroute F16 Dordrecht - Rotterdam Verbeterde fietsinfra 
Metropolitane fietsroute Dordrecht - Rotterdam Verbeterde fietsinfra 

Optimalisatie Buslijn 44 Zuidplein - Rotterdam Centraal Verbetering OV 
Knip korte Stadionweg Afwaardering 

Doorgetrokken Colosseumweg Nieuwe infra 

 
Overzichtskaart van infrastructurele projecten in V-MRDH 2.8_MIRT 

4 Bij de aanpassing van de IJsselmondse knoop worden ook fietstunnels aangelegd. 
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3.2 Parkeerbeleid: betaald parkeren 2040 

In de stedelijke referentie 2040 wordt rekening gehouden met een 
uitbreiding van het gebied, waar parkeerrestricties gelden. In de 
kaartbeelden zijn de gebieden opgenomen waar in nu al betaald 
parkeren is en waar al besloten is dit in te voeren. Daarnaast is de 
stedelijke referentie verondersteld dat trend van een geleidelijke 
uitbreiding van betaald parkeren doorzet en nog meer gebieden betaald 
parkeren krijgen5. Daarnaast zijn ook de parkeerweerstanden 
opgenomen. Het gebied waar de moeite om te parkeren toeneemt is in 
2040 groter dan in de huidige situatie. Ook nemen de waarden van de 
weerstanden toe. Dit komt doordat bij de herinrichting van de openbare 
ruimte en bij grootschalige nieuwbouw meer ruimte gegeven wordt aan 
verblijven, groen, lopen en fietsen. 
 
Figuur rechtsboven: Parkeren model: Referentie 2040 (rode punten: hoog 
parkeertarief, en blauwe punten laag tarief). 
Figuur rechtsonder: Parkeerweerstand (groen 90 seconde, geel 180 
seconde). 

 
5 Regulering met vergunningen of de blauwe zone zijn niet meegenomen in het model. 
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3.3 KTA-pakket Algeracorridor 

In de onderstaande kaart zijn de KTA-maatregelen terug te vinden. Het 
KTA-pakket bestaat uit 10 maatregelen die binnen 5 jaar te realiseren 
zijn. De maatregelen zijn een mix van auto-, OV-, fiets- en 
vraagbeïnvloedingsmaatregelen. In de infrastructurele projecten voor de 
MIRT-Verkenning zijn de volgende maatregelen meegenomen in het 
netwerk (vanwege de huidige status van uitwerking en het effect in een 
statisch model): 

- Aanpassing Grote Kruising 
- Verplaatsen van de P&R 

 
Bij de analyse en duiding van de resultaten zal echter wel meegenomen 
worden dat een deel van de aanvullende KTA-maatregelen zullen zorgen 
voor een extra verlichting van de problematiek. 
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4 Aanpassingen referentie 
2040 – deelstudies 

4.1 Deelstudie Oeververbinding en OV 

Ten opzichte van het vigerende V-MRDH 2.8 zijn in V-MRDH 2.8_MIRT 
voor het werkspoor Oeververbinding en OV de volgende aanpassingen 
gedaan aan de StedRef20406: 

• Buslijn 44 komt te vervallen, waardoor 3 lijnen verwijderd zijn: 
o Lijn 44 Rotterdam CS – Zuidplein 
o Lijn 44 Zuidplein – Rotterdam CS 
o Spitslijn 

• Er wordt een nieuwe buslijn toegevoegd tussen Centraal Station 
en Zuidplein (en v.v.). 

• Voor lijn 32 zijn enkele aanpassingen gemaakt aan de route.  
• De route van lijn 33 is op twee plekken gewijzigd. 

o Aanpassen lijnroute bij halte Bentinckplein en 
Vroesenpark. 

o Aanpassen lijnroute bij halte Gatwickbaan. 
• De route van lijn 40 is op drie plekken gewijzigd. 

o Aanpassen lijnroute bij halte Henegouwerplein en 
Blijdorp  

o Aanpassen lijnroute bij halte De Tempel  
o Aanpassen lijnroute TU Aula 

• De route van lijn 77 is op vier plekken gewijzigd. 

 
6 Details zijn te vinden in “Rapportage uitgangspunten en plausibiliteit StedRef2040N2_def”. 

o Aanpassen lijnroute bij halte Lombokstraat  
o Route gaat via Putselaan en Maashaven Oostzijde i.p.v. 

Pretorialaan  
o Aanpassen lijnroute bij halte Breeplein/Randweg.  
o Halte Stadionviaduct wordt ten onrechte aangedaan 

(gaat erlangs maar stopt niet): halte wordt uit 
dienstregeling verwijderd. Rijtijd gelijk houden. 

• Aanpassingen wegennet: 
o Kruising Weena/Conradstraat 
o Afwaarderen Weena 
o Kruising Weena/Henegouwerplein 
o Afwaarderen Henegouwerlaan 
o Kruising ’s-Gravendijkwal/1e Middellandstraat 
o Afwaarderen ’s-Gravendijkwal 
o Kruising ’s-Gravendijkwal/Rochussenstraat 
o Afwaarderen Doklaan 
o Kruising Maastunnelplein 
o Afwaarderen Dorpsweg 
o Kruising Dorpsweg/Wolphaertsbocht 
o Kruising Dorpsweg/Gruttostraat 
o Kruising Dorpsweg/Wielewaalstraat 
o Afwaarderen Pleinweg 
o Kruising Pleinweg/Wolphaertsbocht 
o Kruising Pleinweg/Mijnsherenlaan 

• Langzaam verkeer netwerk: Stadionpark. De halte Stadionviaduct 
is verbonden met het langzaam verkeer netwerk. 
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4.2 Deelstudie A16 Van 
Brienenoordcorridor 

Ten opzichte van de referentieprognoses NRM2021 zijn voor het 
werkspoor A16 de volgende aanpassingen gedaan in het NRM (netwerk): 

• A20re Wegvak tussen Terbregseplein en afrit Rotterdam-
Alexander 5 i.p.v. 4 rijstroken. 

• A16li afrit Rotterdam-Alexander 1 in plaats van 2 rijstroken 
gehele afrit. 

• A15re Afrit Barendrecht 2 in plaats van 1 rijstrook gehele afrit. 
• Aanpassing ter hoogte van Kralingseplein in verband met een 

overschatting van het verkeer in het basisjaar vanaf de A16 
richting de N210 en correctie netwerkinstellingen: 

o Correctie op verkeersaanbod verkeer N210 richting 
Capelle aan den IJssel (afname 900 OS en 750 AS) 
verdeeld over de motieven woon-werk, zakelijk en 
overig. 

o Aanpassing wegtype naar type 3 op wegvakken van de 
Abraham van Rijckevorselweg tussen Kralingseplein en 
Burg. Oudlaan waardoor de capaciteit iets is verhoogd. 

o Aanpassing wegtype naar type 3 op wegvakken van de 
N210 tussen Kralingseplein en IJsselmondselaan 
waardoor de capaciteit iets is verhoogd. 

o Aanpassing wettelijke snelheid op enkele wegvakken 
tussen Kralingseplein en Burg. Oudlaan conform 
werkelijke situatie. 

o N210 tussen aansluiting Rivium en Kralingseplein 3 in 
plaats van 2 rijstroken. 

o Abraham van Rijckevorselweg tussen Kralingseplein en 
afrit Kralingse Zoom 2 in plaats van 4 rijstroken. 

o N210 tussen Kralingseplein en afrit Rivium 3 in plaats van 
2 rijstroken. 

  
Ten opzichte van het vigerende V-MRDH 2.8 zijn de volgende 
aanpassingen gedaan in het V-MRDH (netwerk): 

• A20re Terbregseplein wegvak tussen verbindingsboog komend 
van A16Rotterdam richting Gouda en A16 Brienenoord richting 
Gouda 3 in plaats van 2 rijstroken. 

• A20re wegvak tussen Terbregseplein en weefvak 5 in plaats van 4 
rijstroken. 

• A16li knooppunt Tergbregseplein wegvak tussen aansluiting 
Hoofdweg en splitsing verbindingsbogen naar de A20 richting 
Gouda/Crooswijk 3 in plaats van 2 rijstroken. 

• A15re parallelrijbaan, wegvak tussen aansluiting Barendrecht en 
splitsing verbindingsbogen knooppunt Ridderkerk 3 in plaats van 
4 rijstroken. 

 

4.3 Deelstudie Algeracorridor 

Ten opzichte van het vigerende V-MRDH 2.8 zijn voor het werkspoor 
Oeververbinding en OV de volgende aanpassingen gedaan aan de 
StedRef2040: 

• Voor referentie (basis- en prognosejaar) aanpassingen aan 
netwerk gemaakt t.b.v. verdeling verkeer 
hoofrijbaan/wisselbaan: 

o Ketensedijk afslagverbod autoverkeer (RD+AS). 
o Wijziging instellingen VRI kruising Ketensedijk 

(noordzijde). 
o Afsluiting aansluiting Wilhelminaplein. 
o Wijziging instellingen VRI Grote Kruising.  
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5 Externe invloeden/factoren 

5.1 Corona 

In het rapport ‘De relatie tussen attitudes en reisgedrag en het verband 
met de coronapandemie’ (KiM, april 2022) wordt beschreven dat 
Nederlanders tijdens de coronapandemie negatiever waren over het 
reizen met het openbaar vervoer en positiever over het gebruik van de 
auto. Aannemelijk is dat hun houding ten aanzien van deze vervoerwijzen 
met de beëindiging van de COVID-maatregelen weer hetzelfde wordt als 
hun houding vóór de pandemie. Het KiM verwacht hierdoor geen 
structurele veranderingen in het reisgedrag van Nederlanders. Wel zullen 
veranderingen optreden doordat mensen bijvoorbeeld vaker 
thuiswerken of tijdens de pandemie voor een andere vervoerwijze 
hebben gekozen, met nieuwe gewoontes als gevolg, aldus het KiM (april, 
2022).  
 
In de stedelijke referentie en het NRM2021 wordt er al rekening 
gehouden met een grotere mate van thuiswerken in 2040 door middel 
van een thuiswerkcorrectie (zie beleidsparameters in bijlage I). 
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6 Bijlagen 

6.1 Bijlage I: beleidsparameters V-MRDH 
2.8 MIRT 
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6.2 Bijlage II: gebiedsindeling Rotterdam 
t.b.v. SEG 

 
  

Stamen Toner Hybrid

Gebiedsindeling MIRT

Stadionpark

Zuidplein

De Esch

Brainpark

Kralingse zoom gebied

Erasmus universiteit

Excelsior

A16-zone / Boszoom

Alexanderknoop

Lage Land

Overig

Legenda
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6.3 Bijlage III: Ruimtelijk-economische 
vulling NRM 

NRM Huishoudens 2018-2040H 
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NRM Banen/Arbeidsplaatsen 2018-2040H 
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NRM Huishoudens 2018-2040L 

 
  



 

 
   MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam 18 / 19  

NRM Banen/Arbeidsplaatsen 2018-2040L 
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