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Voor u ligt de Inpassingsvisie voor de A16 Van Brienenoordcorridor/OWN 
(onderliggend wegennet). Deze visie geeft inzicht in de opgave en ambities 
ten aanzien van de inpassing van de maatregelen op het tracé A16/Van 
Brienenoordcorridor. De ingebrachte ideeën ten aanzien van de ambities 
zijn vanuit het participatieproces en de stakeholders in deze Inpassingsvisie 
verwoord en verbeeld. 

1.1 Opgave
De gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam 
Den Haag (MRDH) en Rijkswaterstaat zijn gezamenlijk opdrachtgever voor de 
MIRT-Verkenning Oeververbinding Rotterdam. De Rotterdamse regio groeit 
en wordt drukker, terwijl er maar enkele oeververbindingen zijn waarmee je 
de Nieuwe Maas kunt oversteken. Steeds vaker hebben mensen te maken met 
files en overvolle OV-lijnen en steeds vaker zijn er knelpunten.

De MIRT-Verkenning Oeververbindingen bestaat uit drie deelstudies, ook wel 
sporen genoemd.  
A16/ Van Brienenoordcorridor is een van de sporen. De andere twee zijn 
Algracorridor en Oeververbinding & OV. 
Deze inpassingsvisie heeft betrekking op het A16/ Van Brienenoordcorridor 
spoor. 

In het kader van de MIRT-Verkenning Oeververbinding Rotterdam 
worden maatregelen op de A16/ Van Brienenoordcorridor onderzocht. De 
maatregelen moeten bijdragen aan de doelstellingen van het MIRT:

• Verbeteren van de bereikbaarheid via de weg 
• Verbeteren van de bereikbaarheid met het OV 
• Het faciliteren van verstedelijking (wonen en economische    
 toplocaties) 
• Het verbeteren van de leefkwaliteit 
• Het vergroten van kansen voor mensen 

1. Inleiding
De A16 is één van de drukste wegen van Nederland en kent meerdere 
knelpunten. Ook in de NMCA (Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse) vormt 
de Van Brienenoordcorridor een structureel knelpunt. Met kleinschalige 
maatregelen is de afgelopen jaren de verkeersdoorstroming geoptimaliseerd, 
maar deze zijn onvoldoende om de grote knelpunten op te lossen. 

Ook met een nieuwe oeververbinding en verbetering van het OV netwerk in 
Rotterdam is het de verwachting dat de Van Brienenoordcorridor alleen maar 
drukker zal worden. In de pre-verkenningsfase van de MIRT is geconcludeerd 
dat een nieuwe stedelijke oeververbinding tussen Feijenoord City en de 
Esch een kleine reductie aan VVU’s (voertuigverlies uren) van maximaal 5% 
op de A16 teweegbrengt. Dit is onvoldoende om de knelpunten op de Van 
Brienenoordcorridor op te lossen. Er zijn ook maatregelen nodig op de A16 
Van Brienenoordcorridor zelf. Deze maatregelen vallen onder het Werkspoor 
A16 Van Brienenoordcorridor/OWN. 

1.2 Proces MIRT-Verkenning Oeververbinding Rotterdam
We bevinden ons nu in de verkenningsfase van het MIRT-traject: de MIRT-
verkenning. In deze fase wordt er gewerkt aan het beste pakket aan (deel)
maatregelen. Het doel hiervan is trechteren van meerdere oplossingen naar 
een voorkeursalternatief.
De analytische fase (zeef 1) binnen de verkenningsfase is afgerond met 
de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKO). De NKO beschrijft welke 
oplossingsrichtingen in de beoordelingsfase (zeef 2) nader onderzocht 
zijn. Op het moment van schrijven bevindt de MIRT-verkenning zich in de 
beoordelingsfase, met als eindresultaat een voorkeursalternatief, een MER 
(milieueffectrapportage) en een MKBA (kosten-baten analyse). 
Hierna start de MIRT-planuitwerkingsfase. In deze fase wordt het 
voorkeursalternatief uitgewerkt zodat beslissingen voorbereid kunnen 
worden die realisatie (technisch, financieel en wettelijk) mogelijk kunnen 
maken. Deze inpassingsvisie bevat de uitgangspunten voor wat betreft 
inpassing voor de A16/Van Brienenoordcorridor. De visie is zo opgeschreven 
dat deze altijd bruikbaar is ongeacht welk alternatief (of combinatie van 
alternatieven) er wordt gekozen. 
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1.3 Werksporen
In het kader van de MIRT-Verkenning zijn er drie werksporen. Deze rapportage 
betreft het werkspoor A16 Van Brienenoordcorridor/OWN. Voor dit werkspoor 
betreft de opgave (het zoekgebied) de A16 vanaf het Terbregseplein tot 
aansluiting Hendrik-Ido Ambacht, de A15 van knooppunt Vaanplein tot 
aansluiting Hendrik-Ido-Ambacht en de A29 ter hoogte van knooppunt 
Vaanplein.
De twee andere werksporen in het kader van de MIRT zijn het werkspoor 
Oeververbindingen en OV en het werkspoor Algeracorridor. De integraliteit 
en samenhang tussen de werksporen wordt in het projectteam uitgewerkt en 
bewaakt. Het projectteam bestaat uit MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den 
Haag), Gemeente Rotterdam, Provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat. 
Het werkspoor A16 Van Brienenoordcorridor/OWN wordt getrokken door 
Rijkswaterstaat.

De komende jaren zal de Van Brienenoordbrug gerenoveerd worden. De 
renovatie van de Van Brienenoordbrug is een apart project, wat raakvlakken 
heeft met de A16/ Van Brienenoordcorridor. De projecten moeten logisch op 
elkaar aansluiten. 

1.4 Studiegebied
Het studiegebied van de A16/Van Brienenoordcorridor strekt zich uit vanaf 
het Terbregseplein tot aan knooppunt Ridderster. Onderdeel van de Van 
Brienenoordcorridor is ook een deel van de A15; van het Vaanplein tot 
knooppunt Ridderster. 

1.5 Inpassingsvisie
In de Inpassingsvisie A16/Van Brienenoordcorridor worden de ruimtelijke 
en landschappelijke uitgangspunten voor de inpassing van A16/Van 
Brienenoordcorridor beschreven en verbeeld. De Inpassingsvisie geeft de 
opgave en ambities weer ten aanzien van de ruimtelijke inpassing, die verder 
uitgewerkt wordt in de planuitwerkingsfase. De Inpassingsvisie beschrijft 
de wenselijke ruimtelijke uitgangspunten die een bijdrage leveren aan het 
verbeteren van de stedelijke leefkwaliteit en die kansen voor mensen te 
vergoten. 

In de verkenningsfase zijn technische wegontwerpen gemaakt conform 
het verkeerstechnisch wegontwerp (ROA), passend in de ruimte. In de 
verkenningsfase zijn nog geen ontwerpen gemaakt  op basis van een 
integrale ruimtelijke inpassing. Dit vindt plaats in de planuitwerkingsfase. 
Voor de volgende fase zijn wel de ambities en opgaven benoemd in deze 
Inpassingsvisie. 

In de volgende fase (planuitwerking) zullen de plannen van de gemeente 
Rotterdam voor de zone van Alexander tot Zuidplein (A-Z) concreter zijn. Om 
tot een optimaal ontwerp te komen van stad en weg is het streven om de 
ontwerpopgave integraal aan te pakken. 
Vervolgens wordt in de planuitwerking het wegontwerp verder uitgewerkt in 
een Integraal Inpassend Ontwerp (IIO). 

1.6 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 ‘Gebiedskenmerken’ wordt de gebiedskenmerkenkaart en de 
A-Z zone uit de Rotterdamse Omgevingsvisie toegelicht. In hoofdstuk 3 zijn 
de opgave en de ambities, aan de hand van vier thema’s, voor het vervolg 
opgeschreven.
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2.1 Inventarisatie deelgebieden
De omgeving van de A16/Van Brienenoordcorridor is met een 
gebiedskenmerkenkaart in beeld gebracht. In de gebiedskenmerkenkaart zijn 
de kwaliteiten in het gebied opgetekend. Bestaande kwaliteiten in het gebied 
zijn uitgangspunt voor toekomstige maatregelen en ontwikkelingen. De 
bestaande kwaliteiten op de gebiedskenmerkenkaart zijn het behouden en 
versterken waard. 
A16 onderdeel van stedelijk gebied Rotterdam Dordrecht
In de samengestelde stad tussen Rotterdam en Dordrecht is de A16 een 
zelfstandig infralandschap. Door het grote aantal rijstroken wordt het 
wegbeeld vooral bepaald door knooppunten, aansluitingen, weefvakken en 
kruisende dwarsverbindingen. Geluidswerende voorzieningen en bomen 
langs de snelweg onttrekken grote delen van de stad aan het zicht. Alleen op 
de plekken waar de weg hoog ligt, zoals op de Van Brienenoordbrug heeft de 
weggebruiker een spectaculair en weids uitzicht over stad en rivier.

2. Gebiedskenmerken
Kernkwaliteiten omgeving:

• Gevarieerd stadslandschap met duidelijke scheiding tussen 
woongebieden, werkgebieden en landschapsparken. 
• Grote rivieren met weidse vergezichten en markante bebouwing op 
de oevers.

Kernkwaliteiten traject:
• Contrast tussen zichtbare werklandschappen en achter robuuste 
grondwallen en bomenrijen verscholen woongebieden.
• Zeer breed dwarsprofiel (12 tot 16 rijstroken), zodat de weg een 
landschap op zichzelf wordt.
• De brug en de tunnel vormen markante oriëntatiepunten voor de 
weggebruiker.

Opgave:
• Zorgdragen voor een eenduidig en helder wegbeeld als contrast met 
de snel opeenvolgende beelden van de weg in de omgeving.

Bron Kijk op Ruimtelijke Kwaliteit van Snelwegen; Rijkswaterstaat

1965 1985 2005 2022
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Visie A-Z gemeente Rotterdam

Deelgebied 1; Terbregseplein - Van Brienenoordbrug
Ten noorden van de Van Brienenoordbrug, langs de A16, wordt het 
gebied gekenmerkt door zeer verschillende functies; bedrijventerreinen, 
kantoren (Rivium, Brainpark), waterzuivering, volkstuinen, woningbouw, 
sportvoorzieningen en OV Knooppunt. Tussen afslag Kralingen en het 
Terbregseplein liggen met name groene en recreatieve functies, zoals 
volkstuinen en sportvelden en lijkt de stad ver weg. Een belangrijke kwaliteit 
van dit deel van de weg zijn de bomenrijen die zorgen voor een groen beeld.
De omgeving van de A16 kenmerkt zich door dominante infrastructuur en een 
monofunctioneel gebruik van de gebieden langs de A16. De stadsdelen Noord 
en Oost zijn door de ligging van de A16 op afstand van elkaar ontstaan. De 
snelweg en de aangrenzende gebieden vormen een opzichzelfstaand gebied 
in de stad.

Deelgebied 2; Knooppunt Ridderster – Van Brienenoordbrug
De Van Brienenoordcorridor snijdt door een afwisselend stedelijk landschap. 
Komend vanaf het zuiden wordt de A16 overwegend gekenmerkt door een 
groene setting met volwassen bomen en een groene wal langs IJsselmonde 
en de Beverwaard. Het meest in het oog springend is de lange tuibrug 
(Cornelis van Beveren fietsbrug) over de A16. 
Zodra je vanaf het zuiden omhoog rijdt richting de Van Brienenoordbrug 
ontvouwt zich een spectaculair uitzicht op de skyline van Rotterdam. De Van 
Brienenoordbrug heeft een iconische waarde voor de stad. Onder de Van 
Brienenoordbrug bevindt zich het Eiland van Brienenoord. Dit natuurgebied 
is een rustige oase met zicht op de Van Brienenoordbrug, de skyline van 
Rotterdam en de langsvarende schepen. 

Deelgebied 3; Knooppunt Ridderster - Vaanplein
Onderdeel van de Van Brienenoordcorridor is ook een deel van de A15; 
van het Vaanplein tot knooppunt Ridderster. Daar ligt eveneens de stad 
gevoelsmatig op afstand door de aanwezigheid van geluidschermen, groene 
wallen en bomenrijen.
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2.2 Omgevingsvisie Rotterdam
In de Rotterdamse Omgevingsvisie wordt ingezet op verstedelijking in de 
zone van Alexander tot Zuidplein (A-Z). De zoeklocatie voor verstedelijking 
valt samen met de zone langs de A16 tussen het Terbregseplein en de afrit 
Kralingen. De nieuwe oeververbinding met hoogwaardig OV is drager voor 
de verstedelijking in dit gebied. Belangrijke knopen worden met elkaar 
verbonden en transformeren tot aantrekkelijke verblijfsgebieden met 
wonen, werken en recreatie in hoge dichtheden. Tegelijkertijd wordt de 
groenstructuur versterkt door de verbindingen tussen wijken te vergroenen. 
Binnen de A-Z zone wordt invulling gegeven aan de Rotterdamse ambitie van 
goede groei. De ontwikkeling van A-Z moet leiden tot economische, sociale 
en ruimtelijke meerwaarde en tot een meer duurzame en veerkrachtige 
stad. Binnen A-Z worden zo’n 20.000 - 30.000 nieuwe woningen voor diverse 
doelgroepen gerealiseerd samen met voorzieningen, zoals onderwijs, sport, 
cultuur en zorg.
De stadsdelen Noord en Oost zijn op afstand van elkaar ontstaan. Dat is nu 
nog goed te zien aan de zones van infrastructuur tussen de stadsdelen. Zo 
zorgt de zone langs de A16 voor een stevige scheiding tussen Oost en Noord. 
Het is de ambitie om met verdichting van woningen de stedelijke structuur 
aan te helen en de stadsdelen Noord en Oost meer naar elkaar toe te laten 
groeien. Rekening houdend met veiligheid en milieubelasting, zijn er goede 
mogelijkheden voor extra woon- en werkfuncties in die zones, of met speciale 
voorzieningen voor sport, onderwijs of zorg. Zo’n ontwikkeling zorgt voor 
meer samenhang langs de oost-westverbindingen tussen stadsdeel Noord 
en Oost. Het versterken van de oost-west is een belangrijke ambitie in de 
omgevingsvisie van Rotterdam. 
Verdichten kan niet zonder extra en beter groen. Het bouwen van nieuwe 
woningen, werkfuncties en voorzieningen moet hand in hand gaan met 
kwalitatief verbeteren van de bestaande parken en groengebieden. De 
grootste meerwaarde ontstaat als de losstaande parken - bestaand en nieuw 
- met elkaar worden verbonden tot één groen netwerk met aantrekkelijke 
groene loop- en fietsroutes in en tussen de wijken, maar ook als ecologische 
structuur voor flora en fauna.

2.3 Meekoppelwensen
Tijdens de participatie in de verkenningsfase zijn meekoppelwensen 
opgehaald. De meekoppelwensen die van toepassing zijn op de ruimtelijke 
inpassing zijn meegenomen in deze Inpassingsvisie. De meekoppelwensen 
die van toepassing zijn op de ruimtelijke inpassing gaan over het 
verbeteren van het fietspaden netwerk in de omgeving van de A16/Van 
Brienenoordcorridor.  

• Aansluiting fietspaden Van Brienenoordbrug verbeteren
• Verbeteren fietspadenstructuur (sluitend, eenduidig, aantrekkelijk en  
 veilig) tussen Rotterdam en Barendrecht
• Aanleg Metropolitane fietsroute Rotterdam-Kralingse zoom    
 Ridderkerk – Dordrecht (separaat project om fietsgebruik te    
 stimuleren)

De kansen voor fietspaden zijn integraal verkend tussen alle werksporen. In 
het Vekenningenrapport zijn de ambities voor fietspaden ten aanzien van de 
drie werksporen beschreven. 

Verder biedt de aanpassing aan de A16 kansen voor het versterken van; 
• Het watersysteem (waterkwaliteit en klimaat bestendig) 
• Groenstructuren in de langs en dwars richting van de weg (ecologie) 
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3.1 Opgaven
De A16 vormt een wereld op zichzelf maar, is meteen een ruimtelijk bepalend 
element in het stedelijk gebied. Weg en omgeving zijn tot elkaar veroordeeld. 
Om deze relatie een positieve draai te geven dient te worden onderzocht hoe 
stad en weg zich goed tot elkaar kunnen verhouden.

Bij de inpassing van de maatregelen op de A16/Van Brienenoordcorridor is 
het de ambitie om belangrijke opgaven in de nabijheid en omgeving van het 
tracé mee te ontwerpen in de planuitwerking. Door de aanpassingen aan het 
tracé te combineren met de lokale opgaven ontstaat er een integraal ontwerp 
waarin meekoppelkansen en wensen benut kunnen worden. De positieve 
effecten van de maatregelen op de A16/Van Brienenoordcorridor mogen geen 
negatieve impact hebben op de omgeving. Ruimtelijke knelpunten moeten 
integraal worden ontworpen en kansen voor verbetering van de directe 
omgeving moeten worden benut. Knelpunten moeten bijzonder zorgvuldig 
worden ingepast omdat zij waardevolle of structurerende ruimtelijke 
elementen delen of kruisen.

In deze inpassingsvisie zijn algemene ambities opgeschreven die verder 
uitgewerkt zullen worden in de planuitwerkingsfase. De ambities voor de 
inpassing gaan over het snelweglandschap, maar meer nog over de ruimte 
naast en onder het snelweglandschap.  

Rijkswaterstaat zal met de uitvoering van de maatregelen op de A16 een 
aantal van de hier beschreven ambities gaan realiseren binnen het project. 
RWS zal niet al deze ambities gaan realiseren, maar wil wel gezamenlijk met 
derde partijen meewerken aan de realisatie van deze ambities. Rijkswaterstaat 
staat welwillend tegenover initiatieven die bijdragen aan de ambities en wil 
meewerken om de ambities mogelijk te maken. 
De ambities binnen de grenzen van Rijkswaterstaat staan beschreven onder 
het thema ‘versterken ruimtelijk beeld’. Dit gaat over de samenhang binnen 
het snelweglandschap van de A16. Bij de realisatie van de maatregelen op de 
A16/Van Brienenoordcorridor zijn deze ambities altijd uitgangspunt voor de 
inpassing. 

3. Inpassingsvisie
Special Terbregseplein - afrit Kralingen
De meeste maatregelen op of aan de A16 vallen binnen het snelweglandschap 
van de huidige A16. Er is een locatie die bijzondere aandacht vraagt. 
Bij het wegontwerp is naar voren gekomen dat ter hoogte van het 
Terbregseplein – afrit Kralingen de extra rijbanen buiten de huidige grens van 
het asfalt komen te liggen. Dit deel van de A16 valt samen met de opgave die 
er is voor de A-Z zone en moet daarom integraal bekeken worden.

De extra rijstroken kunnen binnen de grenzen van Rijkswaterstaat worden 
opgelost, maar een integrale oplossing die over deze grens heen kijkt 
levert misschien wel een toekomstbestendigere oplossing op. Het is een 
gezamenlijke opgave met de gemeente Rotterdam om in de volgende fase 
van de planuitwerking een integrale inpassing te ontwerpen die afgestemd is 
op de toekomstige ontwikkelingen in de A-Z zone.

Thema’s
In de participatiebijeenkomsten zijn een aantal thema’s naar voren gekomen 
die belangrijk zijn voor de inpassing in de omgeving. De ambities zijn 
opgeschreven rondom die thema’s en hebben zowel betrekking op de mens, 
flora/ fauna en water

• Sterke oost-west verbindingen
• Gezonde leefomgeving
• Slim ruimtegebruik
• Versterken ruimtelijk beeld

van de planuitwerking een integrale inpassing te ontwerpen die afgestemd is 
op de toekomstige ontwikkelingen in de A-Z zone.
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3.2 Sterke oost-west verbindingen
Rondom de A16 spelen oost-west verbindingen een belangrijke rol als 
onderliggend wegennet tussen de stadsdelen noord en oost. De bestaande 
oost-west verbindingen onder de A16 zijn functioneel vormgegeven, het 
is de route van oost naar west (vice versa), maar de routes hebben weinig 
verblijfskwaliteit. In de zone rondom de snelweg wordt niet gewoond en de 
gebieden zijn hier extensief en monofunctioneel ingericht. Dit maakt dat de 
beleving en veiligheid van de oost-west routes niet optimaal is. 
De barrière van de snelweg en haar directe omgeving kan worden opgeheven 
door oost-west verbindingen te verbeteren. In aansluiting op de omgevingsvisie 
Rotterdam zijn de verbindingen tussen buurten belangrijk voor de leefkwaliteit. 
Rondom de A16 liggen kansen om de oost-west verbindingen te versterken en 
verbinden zodat er veilige, aantrekkelijke routes ontstaan. 

De ambities om oost-west verbindingen te versterken zijn als volgt verwoord:

Ambities sterke oost-west verbindingen
• Verbeteren van de sociale veiligheid ter plaatse van de    
 onderdoorgangen door een aantrekkelijke inrichting en goede   
 verlichting.
• Verbeteren van de sociale controle ter plaatse van de onderdoorgangen  
 door het toevoegen van nieuwe functies onder en rondom de   
 onderdoorgangen.
• Belevingswaarde van de onderdoorgangen vergroten door de   
 kenmerkende landschappelijke en cultuurhistorische linten te   
 versterken.
• Belevingswaarde van de onderdoorgangen verbeteren door een   
 aantrekkelijke en groene inrichting ter plaatse van de    
 onderdoorgangen. 
• Belevingswaarde van onderdoorgangen verbeteren door toepassen van  

 kunst en bijzondere verlichting. 
• Gebruikswaarde van de onderdoorgangen vergroten door een   
 nieuwe programmering toe te voegen. 
• Verkeersveiligheid van de onderdoorgangen vergroten door   
 voldoende ruimte te maken voor voetgangers en fietsers.
• Behouden of versteken van ecologische dwarsverbindingen in oost-  
 west richting.
• Verbeteren waterverbindingen in oost-west richting. 
• Verbeteren van de fietsstructuur door de maaswijdte van de oost-  
 west fietsverbindingen verbeteren.
• Verbeteren van de fietsstructuur door logische aansluitingen te   
 maken tussen de bestaande fietspaden.
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3.3 Gezonde leefomgeving
Het creëren van een gezonde leefomgeving in de stad is een belangrijke 
opgave. Een gezonde leefomgeving betekent een groene, veilige en schone 
leefomgeving. Een plek waar mensen elkaar op en aantrekkelijke veilige manier 
kunnen ontmoeten. Een gezonde leefomgeving is ook een omgeving waarin 
bewegen wordt gestimuleerd o.a. door het verbeteren van het fietsnetwerk. 
Het groene netwerk aan verbindingen in de stad moet worden versterkt door 
de omvang en kwaliteit te vergroten. Het is belangrijk om de verbindingen 
tussen verschillende groengebieden te versterken en de ecologische waarde 
van groengebieden en groene verbindingen te vergroten. Groene verbindingen 
langs de Maas creëren een doorlopend recreatiegebied rondom beide oevers 
van de Maas. 
Klimaataspecten van vergroening spelen een belangrijke rol in de aanleg 
en het versterken van groene verbindingen (boomaanplant voor schaduw, 
waterretentie- en afvoer). De waterstructuur en het waterbeheer is een opgave 
die integraal met de inrichting van verharde en groene ruimte samenhangt. 
Veilige en aangename wandel- en fietsroutes kunnen samenvallen met een 
kwalitatief hoogwaardige groenstructuur.  

De ambities om een gezonde leefomgeving te versterken zijn als volgt 
verwoord:

Ambities gezonde leefomgeving
• Instandhouden en versterken van de ecologische groenstructuur langs  
 de wegen.
• Behouden en versterken van de kenmerkende groenstructuren langs de  
 A16/Van Brienenoordcorridor.
• Behouden en versterken van de droge bermen met ecologische   
 waarden en bomen langs de A16. 
• Versterken groenstructuur rondom beide oevers van de Maas door de  
 groenstructuur door te trekken onder de Van Brienenoordbrug, zodat  
 er een doorlopende groene verbinding ontstaat richting Capelle aan   

 de IJssel. 
• Creëren van een veilige omgeving door de verkeersveiligheid te   
 vergroten.
• Waar mogelijk plekken voor ontmoeten creëren, denk aan de   
 inrichting van een geluidswal.
• Toegankelijkheid en zichtbaarheid van groengebieden verbeteren.
• Gebruikswaarde van de taluds langs de wegen vergroten. 
• Realiseren van een veilige route voor voetgangers over de Van   
 Brienenoordbrug. 
• Verbeteren van de fietsroute op de Van Brienenoordbrug door meer   
 ruimte te maken voor de fietser.

18
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3.4 Slim ruimtegebruik
Tussen het Terbregseplein en afrit Kralingen valt de A16/Brienenoordcorridor 
samen met de A-Z zone. Binnen de A-Z zone wordt gezocht naar locaties om 
nieuwe woningen en bijbehorende voorzieningen te ontwikkelen. De ambities 
is een hoogwaardige verstedelijking in combinatie met goede bereikbaarheid. 
De ontwikkelingen voor de A-Z zone worden nog onderzocht door de gemeente 
Rotterdam en kunnen niet los gezien worden van de inpassingen in de A16/
Brienenoordcorridor. Inpassingen die vragen om slim ruimtegebruik door 
bijvoorbeeld geluidswering te combineren met woningbouw, een tribune, 
een sportfunctie of werkruimtes moeten mogelijk gemaakt worden in de A16/
Brienenoordcorridor. Een aantrekkelijke programmering van de ruimte onder 
de snelweg zoals bij de aanbruggen van de Van Brienenoordbrug draagt bij aan 
multifunctioneel ruimtegebruik binnen de stad. 

De ambities om slim ruimtegebruik te versterken zijn als volgt verwoord:

Ambities slim ruimtegebruik
• Ruimte laten voor de toekomstige ontwikkelingen in de A tot Z zone.
• Slimme ruimtelijke oplossingen mogelijk maken ten behoeve van   
 toekomstige ontwikkelingen in de A tot Z zone (bijvoorbeeld het   
 combineren van een geluidsscherm met een tribune en bebouwing als  
 geluidsscherm). 
• De ruimtes onder de aanbruggen van de Van Brienenoord bieden   
 veel ruimte voor een nieuwe aantrekkelijke programmering, waarmee  
 de ruimte onderdeel wordt van de stad.

20
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3.5 Versterken ruimtelijk beeld
Door de grote breedte is de infrastructuurbundel van de A16 een 
snelweglandschap op zichzelf met eigen vormgevingsprincipes. Het 
dwarsprofiel past zich aan op de condities in de omgeving. 
Markante bebouwing zorgt voor herkenbare oriëntatiepunten in de stedelijke 
omgeving. De Van Brienenoordbrug met de twee hoge boogbruggen over de 
Maas biedt uitzicht over de stad en de rivier en de boogbruggen vormen ook 
een herkenbaar icoon voor de snelweg en omgeving. 
Het snelweglandschap moet zoveel mogelijk samenhang vertonen als rustige 
voorgrond tegen het afwisselende decor van de stad. De groene bermen en 
taluds als onderdeel van het snelweglandschap kunnen bijdragen aan een 
samenhangend en gevarieerder beeld door meer aandacht voor biodiversiteit 
en gebruikswaarde. 

De ambities om het ruimtelijk beeld vanaf de snelweg te versterken zijn als volgt 
verwoord:

Ambities ruimtelijk beeld
• Behouden van de iconische waarde van de Van Brienenoordbrug vanaf  
 de snelweg en de omgeving.
• Behouden weids uitzicht over de Maas vanaf de Brienenoordbrug (en  
 de aanbruggen) met de skyline van Rotterdam op de achtergrond.
• Zorgen voor een eenduidig en helder wegbeeld als contrast met de snel  
 opeenvolgende stedelijke omgeving. 
• Geluidwerende voorzieningen realiseren, gebaseerd op de    
 geluidsschermen die al aanwezig zijn langs de A16 (tussen Dordrecht  
 en Ridderkerk) met een 21ste eeuwse moderne uitstraling, welke een  
 samenhangend beeld opleveren op de A16. 
• Meeontwerpen van de stedelijke zijde van een geluidsscherm   

 afgestemd op de veranderende stedelijke omgeving. 
• Kiezen voor landschappelijke taluds en het zoveel mogelijk in stand   
 houden van de bestaande bomen. 
• Gebruikswaarde van de groenstructuur langs de snelweg vergroten   
 door bijvoorbeeld een recreatieve betekenis te geven aan het groen.
• Groenstructuur langs de snelweg gevarieerder inrichten met meer   
 aandacht voor biodiversiteit en een afwisselend beeld. 
• Daar waar de stedelijke ontwikkeling en de inpassing van de A16/   
 Brienenoordcorridor elkaar overlappen, moet een integraal ontwerp   
 gemaakt worden wat ook vanaf de snelwegzijde hoogwaardig   
 vormgegeven is.




