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Aan: MIRT-verkenning Oeververbindingen werkgroep OV 

Van: Jeroen Henstra, Viktor Timmermans 

Datum: 6 oktober 2021 

Onderwerp: Vervoerkundige analyse oostelijke en westelijke oeververbinding

Bus via oostelijke brug 

Beschrijving van de combinatie 

In onderstaande afbeelding zijn tracé en haltes van een mogelijke busverbinding via een 

oostelijke bruglocatie weergegeven, naast de tracé’s van de eerder doorgerekende 

buscombinaties. 

Bus combinatie 8 ‘Bus oost’ 

Bus combinatie 9 

Bus combinatie 10 
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De oostelijke bruglocatie betreft een brug parallel aan en direct ten westen van de 

Brienenoordbrug. Deze brug biedt geen nieuwe mogelijkheden voor routering t.o.v. de 

Brienenoordbrug. De HOV-verbinding Zuidplein – Stadionpark – Kralingse Zoom is in deze 

combinatie daarom een opwaardering van de bestaande buslijn 75. Deze is (net als de 

overige busvarianten) gemodelleerd met gemiddeld 25 km/u en een frequentie van 12x/u. 

Alleen op de brug zelf is een hogere snelheid gemodelleerd, omdat op deze brug als enige 

van de verkende bruggen een maximumsnelheid zal gelden van 70 km/u. De begin-

/eindhalte Zuidplein ligt (i.t.t. lijn 75) op de Pleinweg, vergelijkbaar met buscombinatie 8. 

De volgende overige aanpassingen aan het OV-net zijn gemodelleerd: 

 Tramlijn 23 rijdt via station Stadionpark. 

 Buslijn 32 is verlengd naar station Stadionpark; buslijn 77 eindigt op Stadionpark 

i.p.v. Zuidplein. 

Resultaten 

In onderstaande tabel zijn enkele vervoerkundige kengetallen uit de modelberekeningen 

weergegeven voor alle buscombinaties, incl. de nieuwe combinatie Bus oost. 

Combinatie Bus combinatie 8^ Bus combinatie 9 Bus combinatie 10^ Bus oost

OV-reizen netwerk etmaal verschil t.o.v. referentie 16.000 10.500 16.300 7.700

Instappers HOV-lijn Zuidplein - Kralingse Zoom etmaal 22.600 17.100 15.700 18.400

Waarvan rivierkruisend (= bezetting oeververbinding) 12.600 9.100 9.100 6.300

% rivierkruisend vervoer 56% 53% 58% 34%

Gemiddelde reisafstand in km 2,7 2,8 2,4 3,0

Instappers Zuidplein etmaal 4.200 2.200 3.800 3.700

Instappers Zuid overig etmaal 5.300 6.000 4.700 6.100

Instappers Stadionpark etmaal 5.400 3.400 4.100 3.600

Instappers De Esch etmaal 1.600 1.300 1.300

Instappers EUR/Brainpark etmaal 2.600 1.800 500 2.500

Instappers Kralingse Zoom etmaal 2.700 2.300 1.300 2.400

Instappers Fascination - Capelsebrug etmaal 900

Etmaalbezetting Wilhelminaplein verschil t.o.v. ref* -3.500 -1.600 -3.200 -2.400

Etmaalbezetting Blaak verschil t.o.v. ref* -1.800 -900 -900 -600

^ In buscombinaties 8 en 10 zijn tevens uitbreidingen/kwaliteitsverbeteringen in het OV over de Algerabrug gemodelleerd; 

deze beïnvloeden de resultaten, m.n. het aantal OV-reizen in het netwerk 

* Voor de nieuwe combinaties is geen analyse op het oplossend vermogen op de metroknelpunten in het drukte uur 

uitgevoerd; de daling van de etmaalbezetting op de centrale delen van de metro kan wel als indicator hiervoor worden 

gezien 

Uit de resultaten blijkt dat de nieuwe buscombinatie qua totaal aantal instappers binnen de 

range van de eerder doorgerekende combinaties valt, maar het aantal/aandeel rivierkruisend 

vervoer is duidelijk lager. Het ontlastend effect op de metro is nog steeds zichtbaar, maar 

m.n. op de oost-westverbinding lager dan in andere combinaties. De lijn lijkt daarmee een 

meer lokaal/ontsluitend dan doorgaand karakter te hebben. 
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Specifieke opvallendheden: 

 Ondanks het lokalere karakter ligt de gemiddelde reisafstand hoger dan bij de andere 

buscombinaties. Dit komt door de omweg voor reizigers die wèl de Maas kruisen en 

door relatief lange reisafstanden van bv. Zomerland/Sportdorp naar Zuidplein. 

 De overige haltes op Zuid doen het in totaal vrij goed. Dit zijn er natuurlijk ook meer 

dan in andere combinaties. 

 Opvallend is dat Kralingse Zoom ondanks het ontbreken van een verbinding met De 

Esch bijna net zo veel reizigers trekt als in de betere, eerder doorgerekende 

buscombinaties. 

Aanbevelingen voor zeef 2 

 Combinatie niet verder onderzoeken. 
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Tram via westelijke brug 

Beschrijving van de combinatie 

In onderstaande afbeelding zijn tracé en haltes van twee mogelijke tramverbindingen via een 

westelijke bruglocatie weergegeven, naast de tracé’s van de eerder doorgerekende 

tramcombinaties. 

Tram combinatie 5 ‘Tram west’ 

‘Tram west via Zuid’ 

Tram combinatie 6 

Tram combinatie 7 
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‘Tram west’ 

De westelijke bruglocatie betreft een brug tussen de Putselaan en de Nesserdijk. Gezien het 

stedelijke karakter en nabijheid van gebiedsontwikkelingen kan deze locatie potentie hebben 

voor een tram. De route is via de Breeweg – Olympiaweg gekozen om verknoping te bieden 

bij station Stadionpark, waarna de tram via de bestaande sporen over het 

Varkenoordseviaduct rijdt en vervolgens afslaat naar de brug. Net als de overige 

tramvarianten is deze gemodelleerd met een gemiddelde snelheid van 25 km/u en een 

frequentie van 12x/u. 

De volgende overige aanpassingen aan het OV-net zijn gemodelleerd (identiek aan 

tramcombinatie 6): 

 Tramlijn 7 is doorgetrokken naar de Esch voor aansluiting op de oeververbindende 

tramlijn. 

 Tramlijn 23 rijdt via station Stadionpark. 

 Tramlijn 24 is vanaf de Esch doorgetrokken over de oeververbinding naar station 

Stadionpark. 

 Buslijn 32 is verlengd naar station Stadionpark; buslijnen 77 en 245 eindigen op 

Stadionpark i.p.v. resp. Zuidplein en Kralingse Zoom. 

 Nieuwe buslijn tussen De Esch, Rivium en Capelsebrug. 

‘Tram west via Zuid’ 

De kortste route voor een tramverbinding via de westelijke brug loopt via de Lange Hilleweg. 

Verknoping vindt dan (afwijkend t.o.v. de projectscope) plaats op station Rotterdam Zuid 

i.o.v. station Stadionpark; station Stadionpark wordt wel gerealiseerd voor de omgeving (en 

tramlijn 24 komt er). 

M.b.t. het bestaande OV-net zijn de verschillen t.o.v. ‘Tram west’: 

 Buslijn 66 vervalt (tram neemt de bediening van Rosestraat en Lange Hilleweg over). 

 Buslijn 245 blijft via de Brienenoordbrug naar Kralingse Zoom rijden (aantakken op 

Stadionpark of station Zuid niet wenselijk). 

Resultaten 

In onderstaande tabel zijn enkele vervoerkundige kengetallen uit de modelberekeningen 

weergegeven voor alle tramcombinaties, incl. de nieuwe combinaties. 
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Combinatie Tram comb. 5 Tram comb. 6 Tram comb. 7 Tram west Tram via Zuid 

OV-reizen netwerk etmaal verschil t.o.v. referentie 7.100 6.900 6.900 16.700 5.900

Instappers HOV-lijn Zuidplein - Kralingse Zoom etm 26.700 24.600 18.900 31.600 28.100

Waarvan rivierkruisend (= bezetting oeververbinding) 17.600 14.400 9.800 18.100 18.200

% rivierkruisend vervoer 66% 59% 52% 57% 65%

Gemiddelde reisafstand in km 3,1 2,7 2,8 2,5 2,6

Instappers Zuidplein etmaal 6.000 4.800 2.200 4.600 6.200

Instappers Zuid overig etmaal 6.200 5.600 6.400 11.700 6.800

Instappers Stadionpark etmaal^ 3.900 5.400 2.900 5.800 3.800

Instappers De Esch etmaal 1.500 2.000 1.200 1.600 3.100

Instappers EUR/Brainpark etmaal 6.500 2.900 2.100 2.900 3.200

Instappers Kralingse Zoom etmaal 2.600 4.000 3.200 5.000 4.800

Instappers Fascination - Capelsebrug etmaal 

Etmaalbezetting Wilhelminaplein verschil t.o.v. ref* -4.200 -3.900 -2.900 -5.000 -5.100

Etmaalbezetting Blaak verschil t.o.v. ref* -3.200 -2.700 -1.600 -3.600 -3.800

* Voor de nieuwe combinaties is geen analyse op het oplossend vermogen op de metroknelpunten in het drukte uur 

uitgevoerd; de daling van de etmaalbezetting op de centrale delen van de metro kan wel als indicator hiervoor worden 

gezien 

^ Voor de variant ‘Tram west via Zuid’ betreft dit station Rotterdam Zuid 

‘Tram west’ 

Uit de resultaten blijkt dat de nieuwe tramcombinatie op alle punten (reizigers, instappers, 

bezetting, afname druk op metro) beter scoort dan de eerder doorgerekende 

tramcombinaties. M.n. voor het rivierkruisende vervoer is dit opvallend, gezien de langere 

reistijd. Uit een selected link analyse (zie volgende afbeelding) blijkt er een reizigersstroom 

te zijn tussen Wilhelminaplein en Kralingse Zoom, die verschuift van de metro naar de tram 

(lijn 23 i.c.m. oeververbinding, met overstap op de halte Varkenoordseviaduct). Daarnaast 

presteert de halte Varkenoordseviaduct ook los van deze overstap erg goed. 
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Specifieke opvallendheden: 

 De toename van het aantal OV-reizigers in het netwerk is veel sterker dan in de 

andere tramcombinaties, op het niveau van het effect bij de metrocombinaties. De 

grillige effecten op het niveau van OV-reizen is vooralsnog een algemeen 

verwonderpunt uit de modelberekeningen. 

 Het gegeven dat de gemiddelde reisafstand wat lager ligt dan in de andere 

tramcombinaties toont aan dat er minder vervoer van eindpunt naar eindpunt is. 

 De overige haltes op Zuid presteren in totaal zeer goed. Zoals gezegd is de halte 

Varkenoordseviaduct hierin dominant. De haltelocaties ontsluiten diverse 

gebiedsontwikkelingen met hoge dichtheden. 

 Het hogere aantal instappers op Kralingse Zoom en lagere aantal instappers op 

Zuidplein geeft aan dat die verstedelijkingsgebieden een grotere vervoerspanning 

hebben met Kralingse Zoom/noord dan met zuid. 

‘Tram west via Zuid’ 

 In vergelijking met ‘Tram west’ heeft deze variant iets minder instappers, iets meer 

rivierkruisende reizigers en een iets groter effect op ontlasting van de bestaande 

metro. De verschillen zijn echter klein en op al deze punten zijn de uitkomsten nog 

steeds beter dan in tramcombinaties 5, 6 en 7. 

 Het aantal extra OV-reizen ligt het laagst van alle tramvarianten; dit doet vermoeden 

dat de nieuwe variant door de directe route meer reizigers van andere lijnen wegtrekt 

(metro, maar waarschijnlijk in mindere mate ook tram en trein) en minder nieuwe 

reizigers trekt. 
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 De instappers per halte(cluster) liggen over het algemeen binnen de range van 

eerdere varianten. Station Zuid doet het minder dan de beste varianten van station 

Stadionpark, maar zeker niet slecht. Overige haltes op Zuid trekken minder reizigers 

dan in ‘Tram West’, maar het zijn dan ook minder haltes. Opvallend is nog het hoge 

gebruik in De Esch. Een verklaring daarvoor ontbreekt nog. 

 Er is nog geen exploitatieberekening gemaakt, maar kijkend naar de HOV-lijn zelf 

mag aangenomen worden dat ‘Tram west via Zuid’ beter scoort dan ‘Tram west’, 

want bijna evenveel reizigers met minder dienstregelinguren. Door de kortere 

lijnlengte zullen de investeringen en onderhoudskosten ook lager liggen. 

Trein 

Specifiek voor de tramcombinaties is bezien wat het effect is op de instappers op 

treinstations Zuid en Stadionpark en het effect t.o.v. de referentie op het complete NS-

netwerk. Te zien is dat ‘Tram west’ vergelijkbaar presteert als combinaties 6 en 7. Bij ‘Tram 

west via Zuid’ halveert het aantal instappers op station Stadionpark, wat niet geheel 

gecompenseerd wordt met groei op station Zuid. De totale reizigersgroei valt daardoor lager 

uit. 

Combinatie Tram comb. 5 Tram comb. 6 Tram comb. 7 Tram west Tram via Zuid

Instappers station Stadionpark 5.100 6.200 6.100 6.700 3.700

Instappers station Zuid 3.700 3.500 3.500 3.300 5.400

Instappers NS totaal t.o.v. referentie 600 2.300 2.800 2.700 1.200

Aanbevelingen voor zeef 2 t.a.v. ‘Tram west via Zuid’ 

 Gezien de uitgangspunten t.a.v. de scope van de MIRT-verkenning (samenhangend 

pakket van oeververbinding en OV-maatregelen, waaronder station Stadionpark) en 

de gehanteerde uitgangspunten (HOV-verbinding Kralingse Zoom-Zuidplein via 

station Stadionpark), zou er een hele sterke reden moeten zijn om een 

tramverbinding via station Zuid als mogelijk alternatief aan de opdrachtgevers voor te 

leggen. 

 Vanuit de vervoerkundige berekeningen blijkt dat de tramverbinding via station Zuid 

het op zich goed doet, maar (anders dan lagere aanleg- en exploitatiekosten) geen 

grote voordelen kent t.o.v. de tram west die wel via station Stadionpark gaat.  

 Daarnaast is het effect op de in- en uitstappers van de treinstations minder positief 

dan in overige tramvarianten. 

 Dit overwegende is er op dit moment geen sterke reden om een tramverbinding via 

station Zuid voor te stellen als mogelijk alternatief. 

Echter: 

 De komende weken vindt er een verdere verdieping plaats van de mogelijkheden om 

de zuidelijke aanlanding van de brug west vorm te geven t.h.v. de Roseknoop. 

Daarbij wordt ook gekeken naar oplossingsrichtingen waarbij bestaande 

uitgangspunten los worden gelaten. 
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 De tramverbinding via station Zuid zou één van de mogelijke oplossingen kunnen 

zijn, op het moment dat zou blijken dat een tramverbinding via of over de Roseknoop 

richting station Stadionpark niet maakbaar of haalbaar is. 

 Voorstel is daarom om de tramverbinding via station Zuid op dit moment niet voor te 

stellen als mogelijk alternatief, maar de informatie uit de doorrekening te betrekken bij 

de verdere uitwerking van de Roseknoop. Daar kunnen we bezien of deze verbinding 

als mogelijke oplossingsrichting alsnog op tafel komt. Als dat zo is, zal dit als 

onderdeel van de resultaten van de uitwerking van de Roseknoop worden 

teruggekoppeld aan de opdrachtgevers. 


