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Aanleiding: 
30 km/u en aangepaste circulatie in Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft recent twee plannen vastgesteld: 

1. Een verkeerscirculatieplan (VCP) voor verkeer rondom het centrum, en;  

2. 30 km/u op een groot aantal wegen in de stad

Uit berekeningen blijkt dat beide een significant effect hebben op de OV, auto en fietsstromen 

in de stad. De beide ingrepen vallen onder de Rotterdamse Mobiliteitsaanpak en hebben 

gelijksoortige effecten, daarom worden ze in een gevoeligheidsanalyse onderzocht.

Deze gevoeligheidsanalyse onderzoekt de effecten van de gecombineerde twee maatregelen 

voor de MIRT-verkenning. Hiermee wordt onderzocht of:

1. Dit leidt tot andere inzichten omtrent het NMCA-knelpunt op het metroassenkruis

2. Dit leidt tot andere inzichten omtrent het oplossend vermogen van de metro- of 

tramverbinding. Daarbij wordt ook het effect op de auto en fiets onderzocht op de 

oeververbinding
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30 km/u plannen

• Het 30 km/u plan bestaat uit twee fases. De eerste lijn zijn 18 straten 

waar voordat er landelijke kaders zijn de snelheid al wordt 

teruggebracht naar 30. Deze gevoeligheidsanalyse onderzoekt de 

‘tweede lijn’ : 30 de norm’. Als er juridische kaders vanuit het Rijk zijn 

wordt dit voor alle straten tegelijk ingevoerd. Rotterdam houdt 2023 

aan als tijdshorizon. 

• De effecten van 30 km/u worden uit de rapportage (‘veilige en gezonde 

straten’) en de modelanalyses (die ten grondslag liggen aan de 

rapportage) gehaald die opgesteld zijn 

• Doordat de oeververbinding aankomt op twee 50 km/u wegen wordt 

er in de berekeningen uitgegaan van een maximumsnelheid van 50 

km/u op de oeververbinding. 

• In de hiervoor genoemde modelstudie is aangenomen dat de OV 

reistijden gelijk blijven, ook voor bussen en trams op wegen die 

afgewaardeerd worden. Het is te verwachten dat deze op sommige 

plekken zal dalen. De gevoeligheidsanalyse geeft daarom een 

bovengrens van het effect. 

• De rapportage ‘Veilige en gezonde straten’ beschrijft de effecten van 

30 km/u: -5% autoverkeer in Rotterdam, 8% meer fietsers en 5% meer 

OV reizigers. Het VCP heeft geringe extra vervoerswijze effecten. 
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Rechts: Verwachte 
verandering van 
vervoerswijze

Onder: kaart met 
wegcategorisering van ‘de 
tweede lijn’. (beide uit: 
‘veilige en gezonde straten’)



Verkeerscirculatieplan

• De gemeente Rotterdam heeft in het VCP een aantal 

maatregelen benoemd die de mobiliteit in en rondom het 

centrum veranderen. 

• De maatregelen betreffen snelheidsverlagingen, 

afwaarderingen, afslagbeperkingen  voor de auto en wat 

verbeteringen voor het OV en fiets. 

• De effecten van het VCP worden uit de modelanalyses  die 

gedaan zijn voor het VCP gehaald
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Methode
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• Voor beide studies zijn modeldoorrekeningen gedaan. 

Voor deze gevoeligheidsanalyse worden de resultaten van 

de twee studies samengepakt en gecombineerd voor de 

gevoeligheidsanalyse. Voor de intensiteit voor de auto is 

een hertoedeling gedraaid. 

• De gevoeligheidsanalyse doet op 5 punten uitspraak (zie 

eerste kolom tabel).

• De methode per punt staat in de tweede kolom. 

Waar willen we iets over 
zeggen

Methode

Capaciteitsknelpunt 
metroassenkruis 

Som gemiddelde groei van de metro op het 
assenkruis VCP + 30 km/u

Bezetting metro via 
oeververbinding

Idem 

Bezetting tram via 
oeververbinding

Idem 

Intensiteit auto op de 
oeververbinding

Hertoedeling van VCP scenario (waar al een 
oeververbinding in zat) auto met 30 km/u 
doorgevoerd. Nieuwe oeververbinding blijft 
50. 

Intensiteit fiets op de 
oeververbinding

Het groeipercentage van de Maastunnel wordt 
overgenomen. Deze ligt, net als de nieuwe 
oeververbinding, verder van het stedelijke 
gebied af waar de meeste 30 en VCP 
maatregelen plaatsvinden. Voor de fiets is 
afstand gevoeliger dan de andere 
vervoermiddelen.



Resultaten

• De tabel hiernaast toont de uitkomsten van de 

gevoeligheidsanalyses.

• Voor het OV wordt maximaal (zie disclaimer) 6% extra OV 

bezetting verwacht, zowel op de huidige metro (knelpunt metro-

assenkruis), het metro-alternatief als het tramalternatief. 

• Voor de auto wordt een geringe daling van 2% verwacht op de 

nieuwe oeververbinding door 30 km/u en het VCP. 

• Er worden 9% extra fietsers verwacht. 
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Waar willen we iets over 
zeggen

Uitkomst

Capaciteitsknelpunt 
metroassenkruis 

5% (30 km/u) + 1% (VCP) = 6% extra OV bezetting 

Bezetting metro alternatief +6% extra OV bezetting

Bezetting tram alternatief +6% extra OV bezetting

Intensiteit auto alternatief -2% minder auto’s

Intensiteit fiets alternatief Waarde Maastunnel: +9% extra fietsers

Disclaimer: mogelijke daling OV snelheid niet meegenomen
De invoering van 30 km/u zal ook trams en bussen 
beïnvloeden die geen vrije baan hebben. Hier kan ook 
reistijdverlies optreden. De gevoeligheidsanalyse geeft 
daarom een bovengrens weer van de resultaten. 



Capaciteitsanalyse 

• [Aanvullen na capaciteitsanalyse]
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Conclusies

• 30 km/u zorgt voor een modal shift: 5% minder auto verkeer, 8% meer fietsers en 5% meer OV 

reizigers. 

• De invoering van 30 km/u en het VCP zorgt er voor:

• dat het NMCA-knelpunt stedelijk OV 6% groter wordt dan zonder de beide plannen. [aanvullen 

na capaciteitsanalyse]

• een 6% meer reizigers op de HOV-verbinding KZ-ZP. Hierin is geen verschil zichtbaar tussen tram 

en metro. [Aanvullen na capaciteitsanalyse]

• Een kleine afname van autoverkeer (-2%), dit heeft geen significante betekenis in het besluit om 

wel of geen auto’s over de oeververbinding te laten rijden

• Een toename van fietsverkeer (+9%). Dit onderstreept het belang van een goede fietsverbinding. 
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