
MIRT-verkenning regio Rotterdam

NB: IN DE DO-VERSIE VAN DIT MEMO IS DE INFORMATIE OPGENOMEN DIE WE DE AFGELOPEN TIJD VANUIT DE 

PROJECTORGANISATIE, IN SAMENWERKING MET FEYENOORD CITY, HEBBEN ONTWIKKELD. OM DE VRAGEN UIT HET BO 

GOED TE KUNNEN BEANTWOORDEN, MOET NAAST DEZE INHOUDELIJKE INFORMATIE IN HET DO EN BO OOK INZICHT 

WORDEN GEGEVEN IN DE PROCESMATIGE SAMENHANG MET FEYENOORD CITY. DE INFORMATIE DAARVOOR MOET 

VANUIT FEYENOORD CITY WORDEN AANGELEVERD, MAAR IS OP DIT MOMENT (NOG) NIET BESCHIKBAAR. 

Gevraagde beslissing 
Het Bestuurlijk Overleg wordt gevraagd kennis te nemen van de stand van zaken van de 

uitwerking van de oeververbindingen. 

Binnen de deelstudie Oeververbinding en OV, onderzoeken we conform de NKO drie brugopties 

en twee tunnelopties. Aan het einde  van de beoordelingsfase ligt er voldoende beslisinformatie  

om een Voorkeursalternatief te bepalen. 

Op verzoek van het BO hebben is een versnelling gemaakt in het onderzoek naar de inpassing van 

brug West op de zuidoever, vanwege de mogelijke implicaties van de brug West voor Feyenoord 

City. Hoofdconclusie uit dit onderzoek is dat er (voldoende) mogelijkheden zijn om deze brug aan 

de zuidzijde in te passen. Uiteraard heeft dit impact op de Roseknoop, zoals ook al in de NKO is 

beschreven, maar er is vanuit de projectorganisatie nu geen inhoudelijke aanleiding om op dit 

moment een bestuurlijke keuze te maken ten aanzien van het al dan niet nader uitwerken van 

brug West.  

Uit een brede verkenning naar oplossingen zijn twee technisch haalbare oplossingen naar voren 

gekomen en verder uitgewerkt. Beide verminderen de negatieve effecten op de inpassing zoals 

die in zeef 1 onderzoek naar voren zijn gekomen.. Het betreft:  

1. Ophoging van de kruising van de Roseknoop.  

2. Een fly-over voor trams over de Roseknoop met aansluiting op de Colosseumweg, in 

combinatie met geen autoverkeer op de brug.  

In de MIRT verkenning wordt voor beide inpassingsvarianten gelijkwaardige beslisinformatie 

geproduceerd. 

Vanuit de gemeente Rotterdam is aangegeven dat de eerste variant, waarbij de kruising van de 

Roseknoop moet worden opgehoogd en de afstand van de gevels tot de damwand kan worden 

vergroot door herinrichting van de buitenruimte rondom de bouwplots, weliswaar technisch 

haalbaar is maar als onwenselijk wordt beschouwd. Vanwege de gevolgen voor de lokale 

verkeersstructuur (ontsluiting bouwplots), de doorgaande fietsstructuur en de 

inpassingskwaliteit (verticale wanden op korte afstand van de bouwplots).  
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Vanuit de projectorganisatie is er op dit moment geen aanleiding hier een bestuurlijk besluit over 

te vragen. Conform plan van aanpak worden de voor- en nadelen van alle oeververbindingen 

uitgewerkt. Op basis hiervan wordt een totaalafweging voorbereid over welke oeververbinding 

op basis van alle voor- en nadelen de voorkeur heeft. Het nu al voorsorteren op keuzes in 

detailuitwerkingen heeft als risico dat het totaalplaatje nog onvoldoende in beeld is en hier later 

op teruggekomen moet worden. Ook vanuit de procedure dient de schijn van ‘salamitactiek’ 

vermeden te worden (RvS proof).  

Hoe verder? 
De opties voor de oeververbinding worden in de beoordelingsfase verder uitgewerkt en 

beoordeeld op bijdrage aan de doelstellingen, (milieu-)effecten en maatschappelijke kosten en 

baten. In de bestuurlijke strategische sessie (gepland mei/ juni in 2022) komen we bestuurlijk te 

spreken over de conceptresultaten. Dat levert de beslisinformatie op om aan het einde van de 

beoordelingsfase een voorkeursalternatief vast te stellen en dit vast te leggen in een 

Voorkeursbeslissing en partiële herziening van de gemeentelijke en/of provinciale 

Omgevingsvisie. We houden vanuit de projectorganisatie intensief contact met het projectteam 

van Feyenoord City.  

Inleiding 
Deze notitie gaat in op de stand van zaken van de uitwerking van de verschillende opties voor 

een oeververbinding die in zeef 2 van de MIRT-verkenning worden onderzocht: brug West, brug 

bocht A en brug bocht B, tunnel bocht A en tunnel bocht B. 
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In het Bestuurlijk Overleg van 7 oktober 2021 is gesproken over de implicaties van de brug West 

voor Feyenoord City. Het Bestuurlijk Overleg heeft toen ingestemd met het voorstel om de 

periode tot 2 december te gebruiken voor een gezamenlijke inhoudelijke verdiepingsslag en de 

bestuurders hierover te informeren in het BO van 2 december, in de context bezien van de 

andere brug- en tunnelopties. 

Om invulling te geven aan deze afspraak wordt in deze notitie een stand van zaken gegeven van 

de uitwerking van alle opties voor de oeververbinding (3 bruggen en 2 tunnels). Het is 

nadrukkelijk een tussenstand, dat wil zeggen: eindresultaten van de onderzoeken zijn er op dit 

moment nog niet.  

Stand van zaken per brugoptie 
Bij de beschrijving van de stand van zaken per brugoptie gaan we kort in op nautische 

consequenties, de inpassingopgave aan de noordoever en inpassingsopgave aan de zuidoever 

van de Nieuwe Maas. In het volgende kopje, wordt er een update over de tunnelopties gegeven.  

Voor brug West wordt uitgebreider ingegaan op de inpassing op de zuidoever, vanwege 

bovengenoemde inhoudelijke verdiepingsslag die heeft plaatsgevonden. Vanwege de versnelling 

in het onderzoek naar brug West aan de Zuidover, loopt deze informatie vóór ten aanzien van 

het lopende onderzoek naar de andere bruggen en tunnels. Deze worden in de beoordelingsfase 

uiteraard gelijkwaardig onderzocht, aan het einde van de beoordelingsfase is er gelijkwaardige 

beslisinformatie.  

Brug Bocht A 
Nautiek 

Om een brug in ‘de bocht’ nautisch in te passen moet de rivier moet worden verruimd en de 

oever van De Esch verplaatst worden. Bij optie ‘brug bocht A’ gaat het om een oeveraanpassing 

van een zone die maximaal ca. 100 meter breed is, over een lengte van circa 800 

meter. Woningen/monumenten moeten in deze zone wijken. Het recreatiegebied en 

natuurgebied wordt hierdoor kleiner. Daardoor wordt bebouwing (o.a. Rijksmonument) op de 

punt van de Esch (langs de Nesserdijk) geraakt.  

In zeef 2 worden nautische simulaties uitgevoerd om te toetsen of vlotte en veilige doorvaart 

mogelijk is. Hierbij wordt ook bekeken of een vermindering van de impact op de Esch mogelijk is. 

Van dit onderzoek zijn nog geen tussentijdse resultaten bekend.

Inpassing noordoever 

Voor de inpassing van brug bocht A op de noordoever zijn geen nieuwe knelpunten 

geïdentificeerd. De inpassingsopgaven die in zeef 2 verder worden uitgewerkt hebben vooral 

betrekking op de inpassing van lokale ontsluitingen op het hoofdnetwerk. Daarnaast is in de NKO 

al aangegeven dat er een inpassingsopgave is bij de woningen langs de Nesserdijk. 

De grootste uitdaging voor inpassing wordt niet veroorzaakt door te overbruggen hoogteverschil, 

maar door inpassing van extra verkeersruimte. 

Inpassing zuidoever 
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Door Feyenoord City is de samenhang van een brugaanlanding op de ruimtereservering uit het 

bestemmingsplan Feyenoord City met de ontsluiting van ‘Waterfront’ (onderdeel Feyenoord City, 

o.a. entree naar het nieuwe stadion) in beeld gebracht. Op basis van de randvoorwaarden voor 

het Waterfrontplot bij een brugaanlanding is gekeken naar de toekomstige ontsluiting en de 

verkeersstromen in het gebied. Hieruit blijkt dat Waterfront zowel mét als zonder 

brugaanlanding kan worden ontsloten en zijn de ontwerpopgave en -aandachtspunten 

geformuleerd voor als er een brugaanlanding naast het Waterfrontplot komt. 

NB: ER IS AMBTELIJK VERZOCHT OM DE BIJBEHORENDE NOTITIE VANUIT FEYENOORD CITY AAN TE 

LEVEREN, ZODAT DEZE OOK ALS BIJLAGE BIJ DEZE BO-NOTITIE KAN WORDEN GEVOEGD. DEZE 

INFORMATIE IS TOT OP HEDEN NIET AANGELEVERD. 

Inpassing van de brug t.h.v. Olympiaweg/Stadionviaduct is een aandachtspunt en wordt verder 

uitgewerkt in zeef 2. 

Brug Bocht B 
Nautiek 

Om een brug in ‘de bocht’ nautisch in te passen moet de rivier moet worden verruimd en de 

oever van De Esch worden verplaatst. Bij ‘brug bocht B’ is de oeveraanpassing maximaal ca. 128 

meter breed en een lengte van  eveneens circa 800 meter. Woningen/monumenten moeten in 

deze zone wijken.  

In zeef 2 worden nautische simulaties uitgevoerd om te toetsen of vlotte en veilige doorvaart 

mogelijk is. Hierbij wordt ook bekeken of een vermindering van de impact op de Esch mogelijk is. 

Van dit onderzoek zijn nog geen tussentijdse resultaten bekend.

Inpassing noordoever 

De tracering zorgt in deze optie bovendien van een doorsnijding van De Esch waardoor het 

westelijk en oostelijk deel van polder De Esch van elkaar worden gescheiden. 

De verbinding loopt tussen de Kralingse Zoom en de brug schuin over de sportvelden en 

vervolgens tussen de Van Ghentkazerne en de volkstuinen aan de westzijde van de Joodse 

begraafplaats door.  

Inpassing zuidoever 

De aansluiting richting de Stadionrotonde zorgt ervoor dat een aantal gebouwen rond het 

Boterdiep moet wijken, zoals te zien is in onderstaande afbeelding: 
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Er zijn geen verdere inhoudelijke aandachtspunten uit zeef 1 naar voren gekomen. De inpassing 

van de aanlanding aan de zuidzijde kan verder worden onderzocht in zeef 2. 

Brug West 
Nautiek 

Uit het nautisch onderzoek in zeef 1 is gebleken dat brug West nautisch beter ‘scoort’ dan de 

andere brugopties in de bocht. Dit komt doordat er nauwelijks tot geen oeveraanpassing nodig is 

bij deze brug. In zeef 2 worden nautische simulaties uitgevoerd om te toetsen of vlotte en veilige 

doorvaart mogelijk is. Daarvan zijn nog geen tussentijdse resultaten bekend. 

Inpassing noordoever 

Voor de inpassing van brug West op de noordoever zijn tot zover geen nieuwe knelpunten 

geïdentificeerd.  In de NKO al aangegeven dat er een inpassingsopgave is bij de woningen langs 

de Nesserdijk. De grootste uitdaging voor inpassing wordt niet veroorzaakt door te overbruggen 

hoogteverschil, maar door inpassing van extra verkeersruimte. 

De inpassingsopgaven die in zeef 2 verder worden uitgewerkt hebben vooral betrekking op de 

inpassing van lokale ontsluitingen op het hoofdnetwerk.  

Inpassing zuidoever 

Uit de NKO is naar voren gekomen dat brug West kansrijk is, omdat de brug nautisch goed 

inpasbaar lijkt (zie hierboven) en positief kan bijdragen aan de doelstellingen voor het oplossen 

van het OV-knelpunt en het vergroten van de kansen voor mensen (mits OV-haltes goed kunnen 

worden ingepast). 

In de NKO is ook aangegeven dat de brug West grote aandachtspunten kent ten aanzien 

van de inpasbaarheid, met name aan de Zuidoever, in Rotterdam-Zuid. Specifiek gaat het dan om 

de aanlanding van het brugtracé aan op het kruispunt van de Laan op Zuid/Varkenoordseviaduct 

met de Rosestraat. In de NKO is daar het volgende over opgenomen: 

De inpassing is hier zeer complex. De Rosestraat moet daarvoor doorgetrokken worden langs het 
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spoor en sluit niet meer aan op de Laan op Zuid. Belangrijke inpassingsopgave is de verhoging van 

de kruising met 2 tot 3 meter die nodig is door de ligging van het spoor en de waterkering, dit 

heeft impact op een groot gebied circa 200 meter rond de kruising. Het maaiveld zal in dit gebied 

geleidelijk af moeten lopen naar het huidige maaiveld. Dat betekent een knelpunt bij de woningen 

die nu in het kader van Parkstad worden ontwikkeld: hier zal een grondkerende voorziening 

relatief dicht bij de woningen moeten komen. De extra benodigde ruimte voor de aan te passen 

kruising betekent ook dat de inpassing bij de woningen die op dit moment worden ontwikkeld, 

waaronder uitwerking van het programma in het kader van Feyenoord City, nog 

nader beschouwd moet worden. De inpassing wordt daardoor als zeer negatief beoordeeld (--). 

De afgelopen weken heeft de projectorganisatie in nauwe samenwerking met de gemeentelijke 

projectorganisatie Feyenoord City onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen om de impact 

van brug West op de omgeving en de gebiedsontwikkeling van Parkstad en Feyenoord City te 

verkleinen. 

Uit dit verdiepende onderzoek blijkt dat het kruispunt bij ‘de Roseknoop’ zonder verdere 

aanpassingen met 3,80 meter moet worden opgehoogd ten opzichte van het inrichtingsplan dat 

door Feyenoord City is ontwikkeld. De plinten van bouwblokken Parkstad Zuid, T en S komen 

daardoor (grotendeels) op korte afstand (bij bouwblok T ca. 5 meter) van talud of damwand te 

liggen en de ontsluiting van de panden wordt complexer. De opgang naar het nieuwe stadion 

loopt hierdoor niet meer gelijkmatig omhoog met Varkenoordseviaduct en de Rosestraat en 

Verlengde Colosseumweg zijn niet meer op de Roseknoop aan te sluiten. 

De consequentie van deze ophoging van het kruispunt is dat de kwaliteit van de ontwikkeling van 

de verschillende bouwplots minder wordt (een muur voor je huis i.p.v. een straat), maar ook dat 

er functionele verkeerskundige, landschappelijke en stedenbouwkundige problemen optreden. 

Bovendien blijkt bij de nadere uitwerking dat een beoogde tramhalte vanuit de MIRT-verkenning 

bij de Roseknoop niet zonder meer is in te passen, vanwege de benodigde rechtstand van 60 

meter voor een tramhalte. 

In deze fase wordt gezocht welke uitgangspunten (zoals die in zeef 1 werden 

gehanteerd)losgelaten zouden kunnen worden om daarmee de Roseknoop op voldoende niveau 

te brengen en wat de consequenties daarvan zijn. In het onderzoek is een aantal mogelijke 

oplossingen verkend en uitgewerkt. Deze oplossingen hebben tot doel om ofwel de afstand 

tussen gevels en damwand te vergroten of de kruising op hetzelfde niveau als het inrichtingsplan 

te houden.  

Oplossingen die zijn onderzocht maar niet haalbaar zijn of geen positief effect hebben op de 

inpassing zijn: 

- Het aanpassen van de rijstroken op de kruising en de toeleidende wegen, 

- Een verschuiving van de brugaanlanding richting de Roseplot i.c.m. geen autoverkeer op 

de brug, 

- Een verschuiving van de brugaanlanding en het kruispunt richting Roseplot en 

Colosseumplot, 
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- Het vergroten van het hellingspercentage voor de tramaanlanding, 

- Aanpassing van de passage van het spoor. 

De nadere onderbouwing waarom deze oplossingen niet haalbaar zijn of geen positief effect 

hebben, is opgenomen in het slidedeck ‘Nadere analyse impact brug west op Feyenoord City’ dat 

als bijlage bij deze notitie is gevoegd. 

Daarnaast zijn er twee mogelijke oplossingen verkend en uitgewerkt die technisch haalbaar zijn 

en de negatieve effecten op de inpassing kunnen verminderen: 

1. Vergroten van de afstand van de gevels tot de damwand door herinrichting van de 

buitenruimte rondom de bouwplots, waarbij ook is onderzocht of een tramhalte kan 

worden ingepast binnen het geschetste profiel van de aanlanding. 

2. Een fly-over voor trams over de Roseknoop met aansluiting op de Colosseumweg, i.c.m. 

geen autoverkeer op de brug. 

Ad 1. Vergroten van de afstand van de gevels tot de damwand door herinrichting van de 

buitenruimte rondom de bouwplots, waarbij ook is onderzocht of een tramhalte kan worden 

ingepast binnen het geschetste profiel van de aanlanding. 

Met oplossing 1 wordt de afstand tussen de gevels en een keerwand of talud zoveel mogelijk 

vergroot, waardoor er mogelijkheden ontstaan voor een hoogstedelijke inpassing. Dit is mogelijk 

als de afstand tussen gevels en keerwand groter is dan 5 meter.  

In onderstaande doorsnedes is aangegeven welke mogelijkheden er zijn om de afstand tussen 

gevels en damwand te vergroten:  
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In de eerste doorsnede is te zien dat het grootste knelpunt ontstaat bij blok T. Door de 

benodigde opstelstroken voor auto’s op de Laan op Zuid is hier het grootste tekort aan ruimte.  

Er kan ruimte in de breedte gewonnen worden door onderdelen van het profiel naar ‘beneden’ 

te brengen, dit is te zien in de tweede en derde doorsnede. 

Door de herinrichting van de buitenruimte komt de parallelstructuur (voor alle verkeer) die nu is 

voorzien ter hoogte van deze bouwblokken te vervallen. Hierdoor is bijvoorbeeld geen ruimte 

voor laad- en losvoorzieningen voor de bouwblokken meer mogelijk. 

De exacte beschikbare ruimte om tot een goede inpassing te komen is afhankelijk van welke 

‘functies’ (voetgangers, fietsers, groen) naar het maaiveldniveau kunnen worden gebracht. 

Het naar ‘beneden’ brengen van het fietspad heeft nadelige consequenties, omdat de 

hoofdstructuur voor de fiets wordt onderbroken (doodlopend fietspad of trap met fietsgoot) en 

fietsers niet meer vanaf de Laan op Zuid op de brug of het Varkenoordseviaduct kunnen komen. 

Onderstaande referenties geven een indruk van hoe de inpassing ter plaatse er, afhankelijk van 

de beschikbare afstand, uit kan komen te zien. En met welke situaties elders in Rotterdam dit te 

vergelijken is. 
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Voor het inpassen van een tramhalte zijn vier opties in beeld gebracht: 

- 2 opties zorgen er voor dat de Roseknoop nog hoger komt te liggen en worden om die 

reden niet wenselijk en realistisch geacht.  

- Bij een halte op de Beijerlandselaan is geen extra ophoging (ten opzichte van de 3,80 

meter) van de Roseknoop nodig. Wel leidt de inpassing van de halte leidt tot 

verwijderen van bomen en parkeren op de Beijerlandselaan en is er beperkt sprake van 

verknoping met de halte Laan op Zuid (meer dan 200m overstap). 

- De 4e optie is om geen tramhalte rondom de Roseknoop te realiseren. Door het 

wegvallen van de halte neemt het gebruik van de tramverbinding af en verliest deze 

verbinding een deel van zijn meerwaarde in relatie als overstapmogelijkheid op lijn 

23/25 en evenementenhalte voor het nieuwe stadion. De inpasbaarheid van de 

brugaanlanding en tramverbinding wordt hierdoor niet verder bemoeilijkt. 

Ad 2. Een fly-over voor trams over de Roseknoop met aansluiting op de Colosseumweg, i.c.m. 

geen autoverkeer op de brug. 

Bij deze oplossing is geprobeerd om de impact op de reeds ontwikkelde bouwplots van Parkstad 

Zuid beperken door tram over de Roseknoop te leiden.  

De trambaan wordt daarvoor over de kruising (niveau inrichtingsplan) geleid, waarna helling 

wordt ingezet richting de Colosseumweg en vervolgens aansluit op Colosseumweg.  

De tramverbinding kan op de Collosseumweg worden verknoopt met treinstation Stadionpark. Er 

is bij de Roseknoop geen fysieke verknoping met het bestaande tramnet mogelijk, maar er kan 

wel een overstap (op tram 23 en 25) bij de Roseknoop worden gerealiseerd.  

Bij deze oplossing is er geen autoverkeer op de brug West mogelijk. Daardoor blijft de kruising 

van de Roseknoop op het niveau van het inrichtingsplan. 

Voor de aansluiting op de Colosseumweg zijn 2 opties: vlak langs het Varkenoordseviaduct 

(onderstaande groene lijn) of voor de parkeergarage lang (zwart-witte lijn). Fietsers gaan mee 

over de kruising en komen op maaiveld via een fietslus (rode lijn).  



MIRT-verkenning regio Rotterdam

Deze fly-over over de Roseknoop biedt de mogelijkheid om de impact op Parkstad Zuid en 

het Roseplot te beperken. Er is nog wel sprake van een hoge infraverbinding, maar die ligt boven 

de kruising voor autoverkeer. De ‘Netkous’ in Den Haag kan hiervoor als referentie worden 

beschouwd: 

De kruising daaronder hoeft niet te worden verhoogd. De impact aan de zuidzijde van de 

Roseknoop is het grootst. Het Colosseumplot is niet meer volledig realiseerbaar. Dit heeft impact 

op de waarde van het plot. 
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Conclusie ten aanzien van brug West:  

Er zijn twee oplossingen onderzocht die kunnen zorgen voor een andere impact van brug West 

op de omgeving en de gebiedsontwikkeling van Feyenoord City, namelijk grotere afstand tussen 

de gevels en een damwand door herinrichting van de buitenruimte rondom de bouwplots (al dan 

niet in combinatie met een tramhalte in de buurt van de Roseknoop) of een fly-over voor trams 

over de Roseknoop met aansluiting op de Colosseumweg, i.c.m. geen autoverkeer op de brug. 

Deze laatste oplossing leidt tot een betere inpassing (omdat de kruising niet hoeft te worden 

verhoogd en de trambaan verder van de gevels af is), maar heeft impact op de waarde van het 

Colosseumplot en de multimodaliteit van de oeververbinding (geen autoverkeer mogelijk). 

Op basis van deze twee mogelijke oplossingen kan de brug West in de beoordelingsfase worden 

beoordeeld op de doelstellingen van de MIRT-verkenning en overige (milieu-)effecten, zodat er 

na afronding van de beoordelingsfase een keuze kan worden gemaakt voor de beste 

oeververbinding (brug of tunnel en locatie). 

Stand van zaken tunnelopties 

De 2 tunnels die in zeef 2 worden onderzocht hebben ieder hun eigen aandachtpunten voor de 

inpassing. Die aandachtspunten zijn in de NKO geformuleerd. 

Bij ‘tunnel bocht A’ worden woningen langs de Nesserdijk/Snelfilterweg/ Drinkwaterweg/Hoge 

Filterweg op kleine afstand gepasseerd. Bij dit alternatief wordt het terrein van Boskalis 

aangetast. Op de zuidoever sluit de tunnel aan op het Stadionviaduct/Coen Moulijnweg. Gezien 

de beperkte ruimte is uitgegaan van verticale wanden van ca. 6 meter hoog langs de toerit van de 

tunnel. Naast de tunneltoerit kan de Olympiaweg niet gehandhaafd blijven maar moet aan de 

zuidzijde van het Stadionviaduct aansluiten. Er is beperkte ruimte tussen spoor en 

stadiondriehoek om de nieuwe infrastructuur goed in te passen.  

Op de noordoever ligt de tunnelmond van ‘tunnel bocht B’ ter hoogte van de sportvelden en de 

passage tussen de tuinenvereniging Kweeklust en de kazerne. Dit gaat ten koste van de 

atletiekbaan van de kazerne, het gebouw tussen atletiekbaan en Toepad en een aantal tuinen. 

Mogelijk kan de impact bij verdere optimalisatie beperkt worden, en een alternatief zou kunnen 

zijn om de Van Ghentkazerne aan de andere zijde te passeren. Daarbij is het passeren van de 

primaire waterkering een technisch aandachtspunt. 

Op de zuidoever loopt de tunnel bocht B onder de Stadionrotonde door en vervolgens bij de 

Coen Moulijnweg omhoog om aan te sluiten op het Stadionviaduct. Een aantal bedrijfspanden 

ter hoogte van het Boterdiep kan niet blijven staan. 

Daarnaast zijn er aandachtspunten voor het aansluiten van de Olympiaweg en de ontsluiting van 

de Stadiondriehoek aan zowel de westzijde als de zuidzijde. 

In de beoordelingsfase (zeef 2) wordt allereerst de beste bouwmethode voor de tunnel bepaald. 

Op basis van dat principe worden de tunnelopties in zeef 2 verder ontworpen en ingepast. 

Bijlage 

- Slidedeck ‘Nadere analyse impact brug west op Feyenoord City’ 
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Inleiding
Nadere analyse impact brug west op Feyenoord City

I.
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I. Aanleiding

▪ Brug west gunstig:

▪ Nautiek (nauwelijks/geen oeverafsnijding polder de Esch)

▪ Inpassing op structuren De Esch

▪ Veel OV-potentie halteren rondom Roseknoop

▪ Brug west complex:

▪ Aansluiting Roseknoop

▪ impact Feyenoord City en Parkstad

VRAAG

▪ In onderlinge afstemming tussen projecten inpassingseffecten duiden 
en zoeken naar mogelijke optimalisaties met minder negatieve 
consequenties voor inpassing en Feyenoord City / Parkstad
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Uitgangspunten
Nadere analyse impact brug west op Feyenoord City

II.
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II. Uitgangspunten

▪ Maatvoering Roseknoop volgens het inrichtingsplan (IP) van Feyenoord City (randvoorwaarde voor 

functioneren Feyenoord City). Dit betekent dat het kruispunt op +5,65m NAP ligt (dit is +0,30m ten 

opzichte van de huidige situatie). Het definitief ontwerp (DO) van dit IP is bijgevoegd als Bijlage III.

▪ Ligging en aanlanding brug N1-Z2 volgens studie Arcadis (brede klep aan de noordzijde), +18.10 meter 

NAP. Zie bijlagen I en II voor de ontwerpen die de gemeente Rotterdam heeft gemaakt.

▪ Wegprofiel volgens Rotterdamse Stijl. Laan op Zuid is een stadsboulevard, waardoor breed stuk groen 

in de middenberm aanwezig is. Op de kop van Laan op Zuid ligt binnen het IP, in het verlengde van de 

brede groenstrook, de nieuwe tramhalte (in de huidige situatie ligt de tramhalte op het 

Varkenoordseviaduct, maar deze situatie voldoet niet als toekomstige evenementenhalte).

▪ Maatvoering aanlanding brug volgens eisen RET: voetboog r=1.200 | helling 1:33 (3,33%) | topboog 

r=1.200 | talud 1:3 | constructie dikte 1,5meter

▪ Voor een haltering van de tram is minimaal 62 meter rechtstand nodig, gelijk aan de minimale lengte 

van het halteperron conform eisen RET.

▪ Passage van de spoorbundel van ProRail met minimaal 7,0 meter hoogteverschil tussen de bovenkant 

van de spoorstaven en de onderkant van het dek van het overkluizende kunstwerk (functionele eis –

gelijk aan de overkluizing van de opgang bij het stadion).

▪ Vrije doorrijhoogte trambaan minimaal 5,5 meter hoogteverschil tussen bovenkant spoorstaaf en 

onderkant dek van het overkluizende kunstwerk. 
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▪ In te voegen (input Feyenoord City):

▪ 3D beeld Roseknoop

▪ Tabel met aantal toe te voegen woningen
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Consequenties o.b.v. uitgangspunten

▪ Het kruispunt Roseknoop dient met 3,80 meter te worden opgehoogd ten opzichte van 

het IP (nieuwe hoogte: +9,45m NAP). De plinten van bouwblokken Parkstad Zuid, T en 

S komen daardoor (grotendeels) op korte afstand (ca. 5 meter) van talud of damwand 

te liggen.

▪ Bestaande, net opgeleverde en in uitvoering zijnde woningbouw krijgt een gewijzigde 

context, waarbij relatie begane grond van de woningen en het maaiveld openbare 

ruimte in meer/mindere maat ernstig wordt verstoord.

▪ De opgang naar het nieuwe stadion loopt niet meer gelijkmatig omhoog met 

Varkenoordseviaduct

▪ De ruimte tussen plint en talud ter hoogte van Parkstad Zuid wordt kleiner naarmate 

aanlanding in hoogte stijgt.

▪ Profiel Laan op Zuid, 2e Rosestraat en (hellingbaan) Varkenoordseviaduct moeten 

worden aangepast vanwege de ophoging Roseknoop.

▪ De Rosestraat en Verlengde Colosseumweg zijn niet meer op de Roseknoop aan te 

sluiten.

Bovenstaande punten zijn aanleiding om te onderzoeken of bepaalde uitgangspunten 

losgelaten kunnen worden om de problematische consequenties te verminderen.
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Uitwerking
Nadere analyse impact brug west op Feyenoord City

III.
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III. Uitwerkingsrichtingen

Op basis van eerste challenge aan Movares|PosadMaxwan zijn de volgende 

uitwerkingsrichtingen voorgesteld en besproken tussen MIRT-Verkenning en Feyenoord 

City:

1. Herinrichting buitenruimte rondom de bouwplots

+ Verkenning inpassing tramhaltes binnen het hier rechts geschetste profiel van de

aanlanding (deze is exclusief haltes op/rondom de Roseknoop).

2. Aanpassen profiel kruispunt(en) en wegen

3. Verschuiving brugaanlanding richting Roseplot, geen autocapaciteit

4. Verschuiving brugaanlanding en kruispunt naar Roseplot en Colosseumplot

5. Vergroten hellingspercentage tramaanlanding

6. Aanpassing passage spoorbundel

Deze richtingen zijn tijdens het proces aangevuld met:

7. Fly-over Roseknoop en aansluiten op de Beijerlandselaan of Colosseumweg
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1.Herinrichting buitenruimte rondom de bouwplots

DOEL: vergroten van de afstand van gevel tot aan kerende constructie door het anders benutten in 

inrichten van de openbare ruimte.

Het knelpunt is het grootste in de nabijheid van het kruispunt. Dit vanwege de benodigde opstelruimte voor 

autoverkeer op het kruispunt. De ruimtelijke consequenties van het ophogen van het kruispunt beslaan 

echter een groter gebied. Bijvoorbeeld ook op de zijstraten van de Laan op Zuid en interne 

ontsluitingsstructuur van het plangebied.

Effecten direct rondom kruispunt

▪ Vergroten afstand tot gevels

▪ Herinrichten openbare ruimte (vb. minder beschikbare ruimte voor groen in het profiel)

▪ Hoogstedelijke inpassing mogelijk, mits

▪ Afstand keerwand tot gevel groter dan 5m 

▪ Keerwand is groen ingericht (klimplanten of groen op smalle terrassen/ talud)

▪ Grootste knelpunt/dwangpunt zit op Laan op Zuid

▪ Consequentie is vervallen van de volgende functionaliteiten door het opheffen van de parallelstructuur

▪ 4 parkeerplaatsen ter hoogte van Parkstad Zuid

▪ Volledige parkeerstrook langs het Remisehof (ca. 16 parkeerplaatsen)

▪ Laad- en losvoorziening ter hoogte van Parkstad Zuid

▪ Doodlopende (langzaam) verkeersstructuur (voetgangers, fietsers) nabij Roseknoop als gevolg van niet te 

overwinnen hoogteverschil bij de kruising. De doorlopende fietsverbinding langs de Laan op Zuid wordt 

hierdoor onderbroken

▪ de (interne) ontsluitingsstructuur moet nader worden onderzocht
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1a. alleen voetpad ‘beneden’

- Parallelstructuur niet mogelijk
- Wel doorgaande fietsroute
- Profiel Laan op Zuid (grotendeels) conform Rotterdamse Stijl
- Geen extra ruimte tussen gevel Blok T en keerconstructie
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1b. voetpad + parallelweg/fietspad ‘beneden’

- Parallelstructuur niet mogelijk
- Geen doorgaande fietsroute
- Profiel Laan op Zuid (grotendeels) conform Rotterdamse Stijl
- Extra ruimte tussen gevels (Blok T en K3) keerconstructie
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1c. Voetpad + parallelweg/fietspad + groen ‘beneden’

- Parallelstructuur niet mogelijk
- Geen doorgaande fietsroute
- Profiel Laan op Zuid niet meer conform Rotterdamse Stijl (minder groen)
- Extra ruimte tussen gevels (Blok T en K3) keerconstructie, groene taluds mogelijk
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1. Mogelijke inrichtingsoplossingen 
afhankelijk van beschikbare ruimte

C.

Meer ruimte (>10m): talud met klimop, mogelijk met 

bomen

Referentie Oostzeedijk Beneden, Rotterdam

B.

Iets meer ruimte (>7m): keerwand met groene 

terrassen

Referentie Corner Stone wall solutions

A. 

Minste ruimte (>5m): keerwand met klimop, 

voetpad met trap naar Roseknoop of 

doodlopende parallelweg inclusief voetpad met 

trap naar Roseknoop

Referentie Eendrachtweg, Rotterdam

https://www.google.com/maps/@51.9222405,4.5038814,3a,90y,281.52h,92.88t/data=!3m6!1e1!3m4!1sM6Dj2JvK0VKJ_F7ApSJxRg!2e0!7i16384!8i8192?hl=en
https://cornerstonewallsolutions.com/terraced-retaining-walls/
https://www.google.com/maps/@51.9123712,4.4770891,3a,75y,325.6h,91.08t/data=!3m7!1e1!3m5!1s2-KLMfflPhgdRAGyNoUIYw!2e0!5s20150601T000000!7i13312!8i6656
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1.Herinrichting buitenruimte rondom de bouwplots
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1.Conclusie

▪ Grootste probleem/ ruimte tekort bij blok T (1a), komt door opstelstrook

▪ Hoe meer ruimte in de breedte gewonnen kan worden door onderdelen profiel naar beneden 

te brengen (+5.65), hoe kleiner impact op bebouwing

▪ 1b en c bieden de meeste ruimte tussen gevels en keerconstructie

▪ Consequentie van 1b en c is dat de parallelwegen/fietspaden/voetpaden doodlopend worden/ 

anders op Roseknoop moeten worden aangesloten (bijvoorbeeld met een trap met fietsgoot). 

Dit geldt in grotere mate voor blok T. 

▪ Er is geen ruimte voor een volwaardige hellingbaan voor de fiets om aan te sluiten op de 

Roseknoop. Het onder de Roseknoop leiden van langzaam verkeer (onderdoorgangen) zorgt 

aan de oostzijde voor inpassingsissues: de aansluiting op het Varkenoordseviaduct (beide 

zijden), de stadionopgang (noordzijde) en de beoogde bouwplots. Het aansluiten via een (luie) 

trap met fietsgoot is het meest realistisch (consequentie: geen doorgaande fietsverbinding).

▪ Tenzij meer ruimte kan worden gevonden (bijvoorbeeld door aanpassing breedte 

groenstroken: deze worden naar de kruising toe breder). Dan is 1a stedenbouwkundig een 

optie, ook voor blok T (zie figuur rechtsboven; de afstand tussen gevel en wand kan ca. 1,5 à 

2,0 meter worden vergroot door de groenstrook op te heffen).

Er is in deze situaties nog geen rekening gehouden met de inpassing van een halte voor de 

tram van/naar de oeververbinding. De impact hiervan is op de volgende sheets nader 

uitgewerkt.

1,5 à 2,0m



MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam, zeef 2

1. Inpassing tramhalte Roseknoop

In de eerste nadere uitwerking van de aanlanding (zie nevenstaande figuur) is nog geen rekening 

gehouden met de inpassing van tramhaltes bij de Roseknoop. Voor deze inpassing is minimaal 60 meter 

rechtstand benodigd. Dit geldt ook voor de tramhalte die in het IP Feyenoord City is verplaatst van het 

Varkenoordseviaduct naar de Laan op Zuid. Deze halte kan niet worden gebruikt door de tram vanaf de 

brug west (deze buigt af naar het Varkenoordseviaduct).

Voor de nieuwe tramhalte zijn drie locaties mogelijk. Een andere optie is het niet laten halteren van de tram. 

De opties zijn:

A. Halte tussen spoorbundel en Roseknoop

B. Halte op Varkenoordseviaduct

C. Halteren op de Beijerlandselaan

D. Geen halte (alleen lijn 23/25 halteren op de Laan op Zuid)

A

B
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A. Tramhalte tussen spoorbundel en Roseknoop

Voor de inpassing van de halte geldt:

▪ 60 meter rechtstand – over deze lengte kan de aanlanding dus niet dalen richting Roseknoop

Gevolg

▪ Roseknoop komt minimaal op +11,85m NAP te liggen (+6,2m t.o.v. inrichtingsplan Feyenoord City)

▪ Maaiveldniveau Rosestraat en Laan op Zuid wordt minimaal 60 meter later bereikt dan voorzien in de eerste schets

▪ Aanpassing van hellingbaan (aardenbaan en kunstwerk) Varkenoordseviaduct nodig (ligging Roseknoop op niveau Varkenoordseviaduct); 

zie onder

+3
,8

0
 m

+2
,4

0
 m

spoorbundelkruisingsvlak Roseknoop

60m

> 60 m

2e Rosestraat
+5,65 m NAP

+7
,0

0
mtramhalte

+9,45 m NAP

+11,85 m NAP
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overgang aardenbaan naar kunstwerk

60m tramhalte

>60m t.b.v. tramhalte aanlanding brug west

< 60m t.b.v. tramhalte aanlanding brug west
(viaduct en Roseknoop lopen naar elkaar toe)

+11,85m NAP mv +5,65m NAPmv +5,65m NAP

mv +5,65m NAP

>60m t.b.v. tramhalte aanlanding brug west

>60m t.b.v. tramhalte aanlanding brug west
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B. Tramhalte op Varkenoordseviaduct

Voor de inpassing van de halte geldt:

▪ 60 meter rechtstand op Varkenoordseviaduct – over deze lengte kan de hellingbaan richting spoorbaan niet stijgen

▪ Hoogte Varkenoordseviaduct ca. +11,7m NAP

▪ Roseknoop op +9,45m NAP (+3,8 m t.o.v. Inrichtingsplan)

▪ Handhaven van opstelcapaciteit Varkenoordseviaduct bij Roseknoop

Gevolg

▪ Aanpassing verticaal alignement Varkenoordseviaduct, zowel aardenbaan als kunstwerk (i.v.m. lengte halteperron en benodigde rechtstand; zie onder)

▪ Helling tussen halte en Varkenoordseviaduct ca. 1,5% à 2% door kleiner hoogteverschil tussen perronligging en hoogste punt

▪ Verbreding van de hellingbaan (deels aardenbaan, deels kunstwerk) noodzakelijk in verband met inpassing bredere perrons) – zie volgende sheet

▪ Ruimtegebruik Roseplot (verschuiving opgang) en Colosseumplot (verbreding aardenbaan); 

de rooilijnen schuiven circa 3 meter naar achteren

▪ Verlengde Colosseumweg en Rosestraat niet aan te sluiten op Roseknoop

+11,65 m NAP

+5,65 m NAP

+9,45 m NAP

tramhaltekruisingsvlak Roseknoop

Huidige hellingbaan

+3
,8

0
 m

Overgang aardenbaan naar kunstwerk

Benodigde opvulling/aanpassing
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3m extra breedte t.b.v. perrons
(verschuiving aardenbaan naar Colosseumplot)

overgang aardenbaan naar kunstwerk

3m extra breedte t.b.v. perrons
(verschuiving opgang naar Roseplot)

Extra haltelengte van 30m indien halte Laan op Zuid vervalt

+9,45m NAP

mv +5,65m NAP

mv +5,65m NAP
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C. Halteren Beijerlandselaan

Voor de inpassing van de halte geldt:

▪ 60 meter horizontale rechtstand op Beijerlandselaan na aanlanding op maaiveld

▪ Roseknoop op +9,45m NAP (+3,8 m t.o.v. Inrichtingsplan)

Gevolg

▪ Effecten overeenkomstig het ophogen van de Roseknoop (+3,8m), optimalisatie rondom Roseknoop (plot K3 en T) volgens de 

herinrichtingsvoorstellen van de buitenruimte

▪ Beperkte aanpassing verticaal alignement Varkenoordseviaduct (voornamelijk aardenbaan)

▪ Hoogteverschil in Beijerlandselaan op te lossen

▪ Inpassing haltes gaat ten koste van groenstructuur (bomen, zuidzijde langs trambaan) en parkeren (noord- en zuidzijde) op de Beijerlandselaan

▪ Verlengde Colosseumweg en Rosestraat niet aan te sluiten op Roseknoop

▪ Geen directe overstaprelatie tussen Beijerlandselaan en Laan op Zuid (effect OV-potentie onbekend)

▪ Geen koppeling met station Stadionpark
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overgang aardenbaan naar kunstwerk
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D. Geen tramhalte na de oeververbinding

Indien geen halte op het tracé van de oeververbinding wordt gerealiseerd, 

dan:

▪ Roseknoop op +9,45m NAP (+3,8 m t.o.v. Inrichtingsplan)

▪ lagere vervoerwaarde OV (ca. -7.000 in-/uit-/overstappers per etmaal) 

(Nb. effect op doelbereik niet onderzocht – scoort naar verwachting lager)
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overgang aardenbaan naar kunstwerk

+9,45m NAP mv +5,65m NAPmv +5,65m NAP
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Conclusie tramhaltes

Voor het halteren bij de Roseknoop zijn vier opties in beeld gebracht:

A. Halte tussen spoorbundel en Roseknoop

B. Halte op Varkenoordseviaduct

C. Halte op Beijerlandselaan

D. Geen halte (alleen lijn 23/25 halteren op de Laan op Zuid)

Optie A heeft tot gevolg dat de Roseknoop op een stedenbouwkundig niet acceptabele hoogte komt te liggen 

(+11,85m NAP t.o.v. +5,65m NAP maaiveld). De impact op de bouwplots (kwaliteit) en de bereikbaarheid is dermate 

groot dat een ongewenste situatie ontstaat.

Optie B leidt er toe dat de Roseknoop hoger ligt dan in het inpassingsplan. Functionele aanpassingen in de 

buitenruimte nodig om tot inpassing te komen. Op het Varkenoordseviaduct verderstrekkende gevolg door inpassing 

van de tramhalte. Dit betekent dat aanpassingen aan zowel de helling de aardenbaan als het kunstwerk nodig zijn. 

Daarnaast is meer breedte nodig om de nieuwe perrons in te passen. Dit gaat ten kosten van een strook van 

minimaal 3,0 meter over de beide plots (uitgaande van handhaving van bestaande lengtes van de opstelstroken). 

Alternatief is het terugbrengen van de opstelcapaciteit op het kruispunt.

Optie C heeft tot gevolg dat de Roseknoop 3,8 meter ‘blijft’ liggen ten opzichte van het inrichtingsplan. Er is geen 

extra hoogte nodig bij de Roseknoop. De inpassing van de halte leidt tot verwijderen van bomen en parkeren op de 

Beijerlandselaan. Beperkt sprake van verknoping met de halte Laan op Zuid (meer dan 200m overstap)

Optie D geeft een inpassingsvraagstuk binnen het IP. Door het wegvallen van de halte neemt wel het gebruik van de 

tramverbinding af en verliest dit punt zijn meerwaarde in relatie tot overstap en evenementenhalte voor het nieuwe 

stadion.

A

B
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2. Aanpassen profiel kruispunt(en) en wegen

DOEL: minder auto-infrastructuur, ruimte benutten voor vergroten afstand tussen 

bebouwing en de weg (en ontmoedigen autoverkeer)

Effecten

▪ Roseknoop heeft reeds lagere capaciteit dan ‘verkeerskundig’ noodzakelijk, waarbij 

geen rekening gehouden met aanlanding brug west (vraagt feitelijk extra capaciteit niet 

minder). Nb. Feyenoord City gaat al uit van lagere automobiliteit (lage p-norm)

▪ Verdeelpunt van de stad komt mogelijk op slot te staan: ongewenst effect

▪ Bereikbaarheid nieuw stadion komt onder druk te staan (o.a. hulpdiensten)

Conclusie

Door Feyenoord City en de MIRT-verkenning is geconcludeerd dat het huidige 

kruisingsvlak en toeleidende infra als minimale ruimteclaim (capaciteit) moet worden 

aangehouden. Deze optimalisatie is daarmee geen oplossing/haalbare variant gebleken.



MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam, zeef 2

3. Verschuiving brugaanlanding richting Roseplot 
(fly-over tram, geen autocapaciteit)

DOEL: Roseknoop op niveau inrichtingsplan handhaven (minimaliseren impact op ontwikkelingen Parkstad 

Zuid)

Maatregelen:

▪ Tram voegt via fly-over in op Varkenoordseviaduct

▪ Geen autoverkeer op de oeververbinding

Effecten 

▪ Passage Roseknoop op +11,15m NAP (onderkant kunstwerk; +5,5m ten opzichte van kruispuntniveau 

Roseknoop)

▪ Voor inpassing van wissels ca. 50 meter lengte benodigd. Inpassing bovenop het Varkenoordseviaduct, boven 

de spoorbundel (inpassing in rechtstand)

▪ Verbreding Varkenoordseviaduct nodig om functionaliteit (auto, tram, fiets en voetganger) te behouden (Nb. 

vervallen van 1 rijstrook per richting is niet afdoende)

▪ Aanpassing nodig van de opgang en Concourse

▪ Grondpositie nodig op de Colosseumplot

▪ Grondpositie nodig op Roseplot

▪ Fietsaanlanding heeft extra lengte nodig om met een acceptabel hellingspercentage op Roseknoop aan te 

sluiten. De figuur rechts geeft dit ruimtebeslag indicatief weer. Deze ruimte is niet beschikbaar bij Parkstad Zuid 

en moet aan de zijde van het Roseplot/stadionopgang worden gevonden.

▪ Geen robuust tramnetwerk (geen aansluiting oeververbinding op Rosestraat)

▪ Inpassing tramhalte op de aanlanding (op hoogte) of voorbij het Varkenoordseviaduct nabij Stadionpark (geen 

verknoping bij de Roseknoop en dus te verwachten verlies aan reizigers)

(zie verticaal alignement op volgende sheet)

ca. 50m
+11,15m NAP
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Dit beeld betreft aanlanding in het horizontale alignement, 
door de samenvoeging van 4 naar 2 sporen is hier nog 50 
meter extra uitbreiding nodig om te komen tot een 
technische oplossing.
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3. Conclusie verschuiving brugaanlanding

De fly-over heeft een grote impact op het Varkenoordseviaduct. Volledige vervanging van 

het Varkenoordseviaduct lijkt noodzakelijk om de inpassing van de fly-over en de wissels 

(in rechtstand) mogelijk te maken. Zowel de hellingbaan, het kunstwerk moeten in 

verticaal alignement als in doorsnede worden aangepast. Dit betekent ook een 

aanpassing van het spoor kruisende deel van het kunstwerk.

Inpassing van de fietsverbinding is niet mogelijk zonder één van de bouwplots te raken, 

concessies te doen aan het maximale hellingspercentage (de benodigde helling bedraagt 

meer dan 4%). 

Voor de benodigde verbreding is grond benodigd van het Colosseumplot en het Roseplot. 

Dit gaat ten kosten van het ontwikkelpotentieel en dus de grondexploitatie van de beide 

plots.

Deze optimalisatie is daarmee geen oplossing/haalbare variant gebleken.
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4. Verschuiving brugaanlanding én kruispunt

DOEL: impact op bestaande bouwplots Parkstad Zuid beperken door kruispunt richting 

oosten te verschuiven (over Roseplot en Colosseumplot)

Aandachtspunt

Het Roseplot ligt ingeklemd tussen spoorbundel en Varkenoordseviaduct die naar elkaar toe 

leiden. Het Roseplot loopt tabs toe richting het oosten. De afstand tussen Varkenoordseviaduct en 

spoorbundel neemt dus af en daarmee de beschikbare lengte voor de aanlanding om te dalen (op 

hoofdlijnen door de kruising 50 meter op te schuiven, is er circa 20 meter minder lengte 

beschikbaar om de aanlanding in te passen)

Effecten

▪ Nieuwe Roseknoop komt op ca. +9,53 NAP te liggen (+4,6m t.o.v. de Roseknoop in het IP)

▪ Op huidige locatie Roseknoop nog steeds extra verhoging nodig, doorwerkend richting Laan 

op Zuid

▪ doorsnijding van het Roseplot 

▪ doorsnijding van het Colosseumplot

▪ aanpassingen opgang richting stadion nodig

▪ aanpassingen nodig aan Rosestraat en Colosseumweg

▪ Verlengde Colosseumweg en aansluiting Rosestraat niet meer mogelijk
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4. Conclusie verschuiving brugaanlanding

Het verschuiven van de brugaanlanding en daarmee de Roseknoop in de richting van het 

stadion heeft niet het gewenste effect om tot een betere inpassing te komen. Sterker, de 

aanlanding komt hoger te liggen dan de (verhoogde) Roseknoop, waardoor de invloed 

van verschuiving richting Laan op Zuid verwaarloosbaar is (hier is het grootste knelpunt 

qua inpassing aanwezig). Daar staan hogere bouwkosten en verlies aan grondexploitatie 

tegenover. 

Deze optimalisatie is daarmee geen oplossing/haalbare variant gebleken.
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5. Vergroten hellingspercentage tram 

Er is een toets uitgevoerd op de gehanteerde hellingspercentages vanuit de eerste zeef voor de inpassing 

van de oeververbinding. Hieruit is naar voren gekomen dat reeds de maximale helling is gehanteerd voor 

een tram (te weten 4,0%). 

Conclusie:

Een verdere optimalisatie is vanuit de voertuigtechniek niet haalbaar. Deze optimalisatie is daarmee geen 

oplossing/haalbare variant gebleken.
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6. Optimalisatie passage spoorbundel

In overleg met ProRail is gekeken of de passage van de spoorbundel valt te optimaliseren. Bijvoorbeeld 

door aan lagere passage van de bundel mogelijk te maken. ProRail geeft aan dat deze mogelijkheden er 

niet zijn en 7,0 meter tussen bovenkant spoor en onderkant kunstwerk het absolute minimum is voor 

passage (deze hoogte is geaccepteerd bij de overkluizing over het spoor bij het stadion). Het verlagen van 

de spoorbundel is zeer kostbaar en als niet realistisch beschouwd.

Deze optimalisatie is daarmee geen oplossing/haalbare variant gebleken.
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7. Fly-over Roseknoop (richting Beijerlandselaan)
(fly-over tram, geen autocapaciteit)

DOEL: impact op bestaande en nog te ontwikkelen bouwplots Parkstad Zuid en Roseplot beperken door tram 

over de Roseknoop te leiden

Maatregel: trambaan wordt met een fly-over, over de kruising (niveau inrichtingsplan) geleid, waarna helling wordt 

ingezet op de 2e Rosestraat richting Beijerlandselaan

Effecten

▪ de ontwikkelde as sluit aan op de Putselaan, voorbij de Beijerlandselaan en Hilledijk op maaiveld aan (vergaande 

inpassingsconsequenties; op te lossen hoogteverschillen binnen bestaande bebouwde omgeving)

▪ Verknoping Station Stadionpark niet realiseerbaar (tram niet op maaiveld voor Beijerlandselaan), bredere 

consequenties voor OV-netwerk (vb. verknoping Zuidplein)

▪ Geen autoverkeer op oeververbinding

▪ fietsaanlanding heeft extra lengte nodig om met een acceptabel hellingspercentage op Roseknoop aan te sluiten. 

Alternatief is het mee laten lopen van het fietspad over de Roseknoop en met een lus over het Colosseumplot 

heen richting Roseknoop leiden (zie indicatieve rode stippellijn). Dit heeft impact op de 

ontwikkelingsmogelijkheden van het Colosseumplot

▪ Geen aanpassingen Roseplot en opgang nodig

▪ Halteren kan in principe boven de Roseknoop of op de brugaanlanding. Hier is ruimte voor in het lengteprofiel.

▪ Impact op de ligging van tramlijn 25 richting Beijerlandselaan (aanpassing van ligging met ruimtelijke 

consequenties in breedteprofiel)

▪ Verlengde Colosseumweg en aansluiting Rosestraat blijven mogelijk

Deze optimalisatie is daarmee geen oplossing/haalbare variant gebleken
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7. Fly-over Roseknoop (richting Colosseumweg)
(fly-over tram, geen autocapaciteit)

DOEL: impact op bestaande bouwplots Parkstad Zuid beperken door tram over de Roseknoop te leiden, 

verknoping stadionpark en overstap bij Roseknoop realiseren

Maatregel: trambaan wordt over de kruising (niveau inrichtingsplan) geleid, waarna helling wordt ingezet richting de 

Colosseumweg en vervolgens aansluit op Colosseumweg

Breedteprofiel trambaan (op kunstwerk) 9 meter. Breedte profiel langzaam verkeer (op kunstwerk): 7 meter.

Effecten

▪ Geen fysieke koppeling met het bestaande tramnetwerk op de Roseknoop mogelijk (uitwisseling met tram 23/25 

t.b.v. robuustheid netwerk).

▪ Geen autoverkeer op oeververbinding

▪ Geen aanpassingen Roseplot en opgang nodig

▪ Deels gebruik zuidelijke strook (zwart-wit, zie volgende sheet) of deels gebruik noordelijk strook (groen, 

optimalisatie van de tramverbinding, daaropvolgende sheet) van het Colosseumplot. (beiden incl. fietsverbinding), 

dus impact op ontwikkelmogelijkheden van het Colosseumplot (ruimte en kwaliteit)

▪ Mogelijkheid tot mee geleiden fietsverkeer via de tramverbinding (bij gebruik Colosseumplot); lengte hellingbaan 

fiets van boven Varkenoordseviaduct naar maaiveld ca. 220 meter (hoogteverschil ca. 6,5m; 4,0% met 

tussenplateau)

▪ Halteren kan in principe op de aanlanding, boven of na de Roseknoop. Hier is ruimte voor in het lengteprofiel

▪ Verknoping bij Station Stadionpark aan de westzijde

▪ Verlengde Colosseumweg en aansluiting Rosestraat blijven mogelijk
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7.1 Fly-over Roseknoop langs Colosseumweg
(fly-over tram, geen autocapaciteit)

Mogelijke integratie van fietsinfrastructuur met 
bebouwing. Voorbeeld basisschool Oog in Al te 
Utrecht, waar de hellingbaan van de Daphne 
Schippersbrug over het dak van de school loopt

www.utrecht.nl
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Impact
Colosseumplot
(huidig plan)

Bestaande bebouwing

Bestaande garage

7.1 Fly-over Roseknoop langs Colosseumweg
(fly-over tram, geen autocapaciteit)
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2e Rosestraat (ten zuiden van Roseknoop)

Impact op 
Colosseumplot 
(huidig plan) Impact op Colosseumplot afhankelijk van verdere uitwerking fietslus
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Aanlanding op maaiveld Colosseumweg
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7.2 Fly-over Roseknoop langs Varkenoordseviaduct
(fly-over tram, geen autocapaciteit)

Mogelijke integratie van 
fietsinfrastructuur met 
bebouwing. Voorbeeld 
basisschool Oog in Al te Utrecht, 
waar de hellingbaan van de 
Daphne Schippersbrug over het 
dak van de school loopt
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Varkenoordseviaduct

Roseplot: Concourse

PM. Wordt nog aanpast voor DO
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7. Ontwerp fietslus
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7. Conclusie fly-over Roseknoop

De fly-over van de Roseknoop biedt de mogelijkheid om de impact op Parkstad Zuid en 

het Roseplot te beperken; er is immers nog steeds sprake van een hoge infraverbinding, 

doch op grotere afstand van de gevels. De impact aan de zuidzijde van de Roseknoop is 

het grootst. Het Colosseumplot is niet meer volledig realiseerbaar. 

Bij een inpassing via de Colosseumweg, ligt het (verkleinde) plot (impact grondexploitatie) 

ingeklemd tussen het Varkenoordseviaduct en de dalende/stijgende trambaan richting 

brugaanlanding. Ook dit heeft impact op de waarde van het plot.

Een optimalisatie is mogelijk door de tramverbinding zo dicht mogelijk langs het 

Varkenoordseviaduct te realiseren en daarnaast een fietsverbinding aan te laten landen 

op de Roseknoop via het Colosseumplot. Dit heeft grote impact op het Colosseumplot en 

grondexploitatie hiervan. Het resterende deel van het plot heeft naar verwachting wel 

meer potentieel dan bij een inpassing over de Colosseumweg. 

Deze optimalisatie is oplossing/haalbare variant gebleken, maar heeft wel impact op de 

gebiedsontwikkeling Feyenoord City.
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Keuzes
Impact op hoofdlijnen

IV.
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IV. Keuzes

De inpassing van brug west bij de Roseknoop vereist een aantal keuzes om tot een goede/acceptabel inpassing te komen.

1. Wel/geen autoverkeer – indien autoverkeer van de brug gebruik moet maken, dan betekent dit, dat de Roseknoop minimaal 3,8 meter hoger komt te 

liggen dan voorzien in het inrichtingsplan. Het loslaten van de multimodale oeververbinding leidt tot een lagere bijdrage aan het doelbereik van de A16 

(voor brug west beperkt), maar biedt meer ruimte voor een functionele – nog steeds niet eenvoudige - inpassing van het OV. 

2. Wel/niet halteren – halteren van de tram voor de tram vanaf de brug west op/nabij de Roseknoop heeft verdergaande consequenties voor de Roseknoop 

en aansluitende wegen qua hoogteligging (Roseknoop minimaal 2,4 meter extra hoogte). Niet halteren leidt tot een afname van de functionaliteit van de 

tramverbinding (-7.000 in- en uitstappers/etmaal). Indien het OV over het kruispunt kan worden geleid, biedt dit kansen voor halteren/verknopen.

3. Wel/niet afwijken van het Inrichtingsplan/Masterplan Feyenoord City (Roseplot en/of Colosseumplot). Voor de inpassing van een oeververbinding op deze 

locatie is er impact op de inrichtingsplannen. Ook bij het handhaven van auto en niet halteren is er impact aanwezig (buitenruimte Laan op Zuid). Om de 

inpassing acceptabel te maken, zijn er aanpassingen nodig aan de inrichting van de buitenruimte (parkeren, laden en lossen, fiets-/parallelstructuur). 

Verdergaande afwijkingen betreffen het inpassen van tramverbindingen over de beoogde ontwikkelplots, waarbij de beschikbare ruimte van het 

Colosseumplot het meest kansrijk lijkt voor een aanlanding van een tram- en fiets-/voetgangersverbinding (geen autoverkeer). De keuzes leiden tot lagere 

grondexploitatie (nog uit te werken plots) en/of planschade (plots in realisatiefase).
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