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Managementsamenvatting 

1- INTRODUCTIE ONDERZOEK A16 VAN BRIENENOORDCORRIDOR 

Het onderzoek A16 Van Brienenoordcorridor gaat over het verminderen van de 
verkeersknelpunten op de A16 Van Brienenoordcorridor. Het rapport Onderzoek A16 
Van Brienenoordcorridor met thematische bijlagerapporten heeft ten doel om inzicht 
te geven in de aard van de mobiliteitsknelpunten, de bijdrage van de oplossingen 
aan de doelen en de effecten daarvan op de omgeving. Er zijn projectspecifieke 
onderzoeken gedaan, maar er is ook informatie betrokken uit enkele 
projectoverstijgende onderzoeken en processen zoals het participatieproces. 

2- CONTEXT 

Dit onderzoek vindt plaats binnen het kader van de MIRT Verkenning 
Oeververbindingen regio Rotterdam. De initiatiefnemers (gemeente Rotterdam, 
provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat) namen op 20 november 2019 de Startbeslissing voor 
de MIRT-verkenning Oeververbindingen. De vier initiatiefnemers hebben daarmee 
besloten tot het onderzoeken van een pakket aan maatregelen dat het doel heeft 
om de bereikbaarheid voor de regio Rotterdam te verbeteren.  

3- MIRT 

In het MIRT-overzicht 2022 is het programma Oeververbindingen Rotterdam 
(Programma MoVe) opgenomen. Ook is daarin vastgelegd dat er een budget van  
€ 200 miljoen (prijspeil 2019) ter beschikking staat voor oplossingen die bijdragen 
aan het aanpakken van het NMCA-knelpunt A16 Van Brienenoordcorridor. Op basis 
van de eindresultaten van de MIRT-verkenning en de voorgenomen 
Voorkeursbeslissing zullen de bijdragen van Rijk en regio worden bepaald. 

4- PROCEDURE VERKENNING. STARTBESLISSING. 

Afgesproken is dat een Startbeslissing Verkenning A16 Van Brienenoordcorridor zal 
worden genomen nadat bestuurlijke overeenstemming is bereikt over de verdere 
procedure en financiering van alle (deel)projecten in de MIRT-verkenning 
Oeververbindingen regio Rotterdam. In het kader van het BO MIRT wordt hierover 
in november 2022 een besluit genomen door de minister van Infrastructuur en 
Waterstaat. 

5- KNELPUNT A16 VAN BRIENENOORDCORRIDOR AUTONOME SITUATIE 2040 

In 2040 is er bij autonome ontwikkeling een potentieel verkeersknelpunt op de Ruit 
van Rotterdam, bij de A16 Van Brienenoordcorridor. Bij scenario WLO Hoog zal dit 
knelpunt in 2040 met zekerheid ontstaan. Bij het scenario WLO Laag blijft het 
verkeersknelpunt ongeveer gelijk aan de huidige situatie (2018). Daarbij is te 
bedenken dat bij WLO Laag de stedenbouwkundige ambities in de Oostflank 
Rotterdam (gebiedsontwikkeling Van A tot Z) veel lager zijn ingeschat. 

Zonder maatregelen in de corridor A16 mag worden verwacht dat de economische 
verlieskosten zullen verdubbelen tot ruim € 50 miljoen per jaar in het jaar 2040 
(WLO Hoog) ten opzichte van de huidige situatie (2018). Ook in het lage 
economische scenario blijven verlieskosten bestaan (WLO Laag: € 10 miljoen tot  
€ 20 miljoen per jaar). 

6- ALTERNATIEVEN 

Uit de probleemanalyse is gebleken dat de A16 Van Brienenoordcorridor een serie 
van onderling samenhangende knelpunten bevat. Om het NMCA-knelpunt op de A16 
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Van Brienenoordcorridor te verminderen, is het daarom niet zinvol om de 
effectiviteit van enkelvoudige (losse) maatregelen te beschouwen. Deze 
maatregelen zijn meestal slechts gericht zijn op één knelpunt. Een aanpassing bij 
één knelpunt zal er in de meeste gevallen toe leiden dat de omvang van het 
eerstvolgende knelpunt door meer aanvoer van verkeer alleen maar groter wordt. 
Per saldo leidt dit dan nauwelijks tot een betere doorstroming van het verkeer. 
De oplossing is daarom gezocht in samenhangende maatregelpakketten, die een 
substantiële bijdrage dienen te leveren aan het verminderen van het NMCA-knelpunt 
op de A16 Van Brienenoordcorridor. 

Het ontwerpproces in de Analytische fase en in de Beoordelingsfase heeft geleid tot 
drie (onder voorwaarden) realiseerbare alternatieven. 

A. Corridor optimaliseren door bescheiden capaciteit toevoegen 

Dit pakket van maatregelen gaat over het slimmer inrichten van de weg en het 
op kleine schaal rijstroken toevoegen. In de praktijk betekent dit, dat er kleine 
uitbreidingen van de A16 komen. Op korte trajectdelen wordt een rijstrook aan 
de A16 toegevoegd en het weefvak bij aansluiting Feijenoord wordt aangepast. 

B. Verkeer 'om knelpunten heenleiden' 

Alternatief B lijkt sterk op alternatief A, maar heeft een paar kenmerkende 
verschillen. De maatregelen in dit pakket zorgen ervoor dat verkeersstromen 
die files veroorzaken, worden omgeleid. Het verkeer rijdt via aparte rijstroken, 
waardoor de verkeersdruk minder wordt. Over korte afstand worden hoofd- en 
parallelrijbaan anders ingedeeld. Er komt een doorsteek vanaf A15 hoofdrijbaan 
naar de parallelbaan tussen Barendrecht en Vaanplein.  

C. Systeem hoofd-/parallelbanen aanpassen 

Anders dan alternatief A en B betekent alternatief C een systeemwijziging. In 
dit pakket van maatregelen worden parallel- en hoofdrijbaan ten zuiden van de 
aansluiting Kralingseplein tot aan Ridderster en Vaanplein samengevoegd. Je 
krijgt dan één baan van 6 rijstroken. Hierdoor wordt de totale capaciteit van de 
weg beter benut. 

Kanttekeningen bij het wegontwerp van de alternatieven zijn:  

• Het huidig wegontwerp van de A16 dateert uit de jaren zeventig. 
Wegverbeteringen volgens de ontwerprichtlijnen (ROA 2019) zijn dus op 
voorhand zeer lastig te realiseren. De stedelijke omgeving heeft zich in de 
afgelopen 50 jaar rondom de A16 gevormd. Daarmee zijn er geen of nauwelijks 
mogelijkheden om de ruimte voor de A16 te vergroten en moet er veel 
inspanning worden geleverd om de ontwerpen van de alternatieven in te 
passen. 

• De drie alternatieven A, B en C zijn in principe realiseerbaar, maar in het 
uiteindelijk ontwerp zijn in elk alternatief belangrijke concessies t.o.v. de ROA 
2019 gedaan, te weten: 
o turbulentieafstanden en weefvaklengtes; 
o dwarsprofiel t.p.v. Van Brienenoordbrug; 
o boogstralen. 
Deze concessies betekenen geen showstopper voor de alternatiefkeuze. Wel zal 
in de planuitwerkingsfase op een aantal (belangrijke) punten dieper naar het 
wegontwerp worden gekeken. 

• In de planuitwerkingsfase zal, uitgaande van een principekeuze voor één 
alternatief, uitwisseling met maatregelen uit andere alternatieven mogelijk 
blijven.  

• In de planuitwerkingsfase worden de inpassingsvraagstukken opgepakt (zie 
Inpassingsvisie en KES). 
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7- PARTICIPATIE EN INPASSINGSVISIE 

Voor het deelproject A16 Van Brienenoordcorridor/OWN is een uitgebreid 
participatietraject doorlopen met een klankbordgroep. Via de website 
‘oeververbindingen.nl’ konden deelnemers zich aanmelden. De klankbordgroep 
bestond uit omwonenden, maar ook deelnemers van diverse belangengroepen. 
Naast acht werktafels met de klankbordgroep is er vier keer een ambtelijk overleg 
geweest. De uitkomsten van dit participatieproces is te vinden in de Inpassingsvisie 
voor de A16 Van Brienenoordcorridor. Deze visie geeft inzicht in: 

• de opgave en ambities ten aanzien van de inpassing van de maatregelen op het 
tracé A16 Van Brienenoordcorridor;  

• de wenselijke ruimtelijke uitgangspunten die een bijdrage leveren aan het 
verbeteren van stedelijke leefkwaliteit en die kansen voor mensen vergroten.  

Niet alleen de A16 Van Brienenoordcorridor verandert, ook het stedelijk gebied 
eromheen verandert sterk. Deze twee ontwikkelingen jagen elkaar aan en kunnen 
niet als losse opgaven worden gezien. Naast een noodzaak om aan een duurzame 
relatie tussen stad en weg te werken, worden er ook voldoende kansen gezien.  

8- INVESTERINGSKOSTEN 

De volgende investeringskosten (inclusief BTW, prijspeil juli 2021) zijn geraamd:  

• Voor alternatief A: € 200 miljoen – 330 miljoen  
• Voor alternatief B: € 220 miljoen – 365 miljoen  
• Voor alternatief C: € 285 miljoen – 475 miljoen  

De verschillen tussen de drie ramingen liggen voornamelijk bij de kunstwerken, die 
als gevolg van een gewijzigde rijbaanindeling mogelijk moeten worden verbreed, 
dan wel worden “verplaatst” (sloop/nieuwbouw). Er zijn versoberingen mogelijk in 
bijvoorbeeld maatregelen voor inpassing. Het is echter nog onzeker of dit 
uiteindelijk na gedetailleerd ontwerpen in de planuitwerkingsfase ook daadwerkelijk 
moet gebeuren. 

9- VERKEERSEFFECTEN 

In alle drie de alternatieven wordt er extra capaciteit gecreëerd op de A16 
Brienenoordcorridor. Dit heeft een verkeersaantrekkende werking tot gevolg, 
waardoor de intensiteiten, in scenario Hoog, op de A16 stijgen met zo’n 25.000 à 
30.000 motorvoertuigen per dag (toename van ongeveer 10%). Dit wordt deels 
veroorzaakt door een verschuiving van verkeer, waardoor er afnames zijn op de A4 
Beneluxtunnel en op het onderliggend wegennet.  

Uit het verkeersonderzoek blijkt dat de reistijd ten opzichte van de autonome 
situatie verbetert. Op het hoofdwegennet daalt in scenario Hoog binnen de 
verschillende alternatieven het aantal voertuigverliesuren binnen het projectgebied 
fors met zo’n 25 à 30%. Ook op het onderliggend wegennet neemt de congestie 
binnen het projectgebied met meer dan 5% af.  

De onderlinge verschillen tussen de alternatieven zijn erg klein. 

10- MILIEUEFFECTEN 

Op milieueffecten scoren de alternatieven op de verschillende onderdelen neutraal 
tot licht negatief. De scores zijn niet onderscheidend tussen alternatieven en geven 
aan, afgaande op kaders en grenswaarden, dat er geen sprake is van 
onaanvaardbare verslechteringen van de milieusituatie in het gebied. 

Als gevolg van de alternatieven zal het aantal geluidgehinderden toenemen. 
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Op het thema Ecologie (beschermde soorten, houtopstanden en biodiversiteit) 
scoren de alternatieven sterk negatief. Na mitigatie (creëren nieuwe natuur, 
herplant van bomen, e.d.) scoren alle alternatieven negatief.  

11- SAMENVATTING BEOORDELING 

In de onderstaande tabel wordt een zeer beknopte samenvatting gegeven van de 
verschillen tussen de alternatieven. 

Tabel 1: Samenvatting beoordeling 

 
12- MKBA 

Het project leidt tot een verbeterde doorstroming op de A16 Van 
Brienenoordcorridor. De omvang van het A16 NMCA knelpunt wordt in alle drie 
projectalternatieven aanzienlijk teruggebracht. Dit leidt tot substantiële baten voor 
weggebruikers op het gebied van reistijdwinst en reistijdbetrouwbaarheid.  

Ook verbetert de verkeersveiligheid in de projectsituatie enigszins, doordat een 
aantal specifieke veiligheidsknelpunten in de projectalternatieven wordt opgelost.  

Naast op geld te waarderen effecten zijn ook kwalitatieve effecten van belang. Het 
gaat om de impact op natuur en biodiversiteit (negatieve impact) en landschap 
(negatieve impact). Op beide punten ontlopen de alternatieven elkaar niet veel. De 
impact op natuur en biodiversiteit is een aandachtspunt. Hiervoor dienen 
mitigerende maatregelen genomen te worden, die overigens de negatieve impact 
waarschijnlijk deels maar niet geheel kan wegnemen. 

In Tabel 2 is de vergelijking tussen de Netto Contante Waarde (NCW) van de kosten 
en baten weergegeven. 

 

 

THEMA  VERSCHIL TUSSEN 
ALTERNATIEVEN 

VERSCHIL MET REFERENTIE 

Verkeer Niet onderscheidend Daling VVU op hoofdwegennet. 
Minder verkeer in/door stad; enige 
toename verkeer op routes van/naar 
aansluitingen A16 

Verkeersveiligheid Niet onderscheidend T.o.v. huidige en autonome situatie 
betere verkeersveiligheid door 
projectalternatieven  

Realiseerbaarheid  Geen showstoppers - 

Kosten A minst duur, C meest duur Realisatie alternatief binnen €200 
miljoen alleen na versoberingen 

Milieueffecten Niet onderscheidend Geen significant negatieve effecten 

MKBA Alternatief A heeft hoogste 
baten/kosten ratio 

Baten/kosten ratio alternatieven 3,5 
tot 5,3 in WLO Hoog 
Baten/kosten ratio alternatieven 0,7 
tot 1,2 in WLO Laag 
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SCENARIO WLO HOOG WLO LAAG 

Alternatief A B C A B C 

Totaal kosten (miljoen €) 271,1  297,2 391,2 271,1 297,2 391,2 

Totaal baten (miljoen €)* 1.439,0 1.438,2 1.388,4 331,8 347,3 259,2 

MKBA saldo (miljoen €) 1.168,0 1.141,0 997,2 61,0 50,1 132,0 -/- 

MKBA ratio 5,3 4,8 3,5 1,2 1,2 0,7 

* Exclusief niet-gemonetariseerde maatschappelijke baten en kosten 

Tabel 2: Kosten, baten en MKBA-ratio alternatieven (WLO Hoog en WLO Laag) 

Het resultaat van het project is afhankelijk van het toekomstscenario. In het 
toekomstscenario WLO Hoog resulteert voor alle projectalternatieven een positief 
MKBA-saldo. De MKBA baten/kostenratio ligt tussen de 3,5 en 5,3.  

Het toekomstscenario WLO Laag resulteert voor projectalternatieven A en B in een 
positief MKBA saldo. De MKBA baten/kostenratio ligt tussen de 0,7 en 1,2, maar 
veel lager dan in het scenario WLO Hoog. Dit komt doordat er in het 
toekomstscenario WLO Laag aanzienlijk minder groei van autoverkeer wordt 
verwacht. Hierdoor neemt het doorstromingsknelpunt in het nul-alternatief af. 
Hierdoor zijn in WLO Laag de baten van project, in termen van verbeterde reistijd 
en reisbetrouwbaarheid, beperkter dan in WLO Hoog.  

Projectalternatieven A en B kennen een gunstiger MKBA resultaat dan alternatief C. 
Dit geldt zowel aan de kostenkant (lagere investeringskosten) als aan de batenkant 
(hogere maatschappelijke baten). Een gerichte aanpak van doorstroming en 
veiligheidsknelpunten in plaats van alternatief C (het samenvoegen van hoofd- en 
parallelbanen) lijkt daarmee meer opportuun.  

De bereikbaarheidseffecten (doorstroming en reistijdbaten) zijn voor 
projectalternatieven A en B vergelijkbaar.  
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1 Context Onderzoek A16 Van Brienenoordcorridor 

1.1 MIRT-Verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam 

Aanleiding 

De regio Rotterdam groeit en wordt drukker. Dat geldt voor de stad Rotterdam, 
maar ook voor de regiogemeenten zoals Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den 
IJssel en de Krimpenerwaard. Zo groeit alleen al Rotterdam naar verwachting met 
minimaal 50.000 woningen tot 2040. Deze woningbouwopgave moet hand in hand 
gaan met het in meerdere opzichten aantrekkelijker maken van de regio voor 
bewoners, werkenden en bezoekers. Het verbeteren van gezondheid en welzijn is 
een belangrijk thema, denk aan schone lucht, verkeersveiligheid en het voorkomen 
of beperken van geluidhinder. Maar het gaat ook om voldoende mogelijkheden om 
te bewegen, te recreëren en maatschappelijk te participeren.  

Er zijn veel waterwegen in het gebied, maar het aantal bestaande 
oeververbindingen is relatief gering. Dit heeft steeds vaker files en overvolle OV-
lijnen tot gevolg. Om als regio te kunnen blijven groeien, is multimodale bereik-
baarheid belangrijk. Dat is bereikbaarheid voor auto’s, het openbaar vervoer, maar 
ook voor fietsers en voetgangers. Het doel van de verkenning is om Rotterdam en 
de omliggende regio goed bereikbaar te houden, nu en in de toekomst. 

Proces 

Op 20 november 2019 is het officiële startsein gegeven voor de MIRT-Verkenning 
Oeververbindingen regio Rotterdam. De vier initiatiefnemers (gemeente Rotterdam, 
provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat) hebben de Startbeslissing voor deze MIRT-Verkenning 
genomen. De vier initiatiefnemers hebben daarmee besloten tot het onderzoeken 
van een pakket aan maatregelen voor de regio Rotterdam dat het meest bijdraagt 
aan het verbeteren van de bereikbaarheid.  

Dit gebeurt door het aanpakken van het NMCA-knelpunt A16 Van 
Brienenoordcorridor, de NMCA-knelpunten binnenstedelijk Openbaar Vervoer (tram 
Erasmusbrug en metrokruis) en het wegenknelpunt N210/Algeracorridor, dit alles in 
het licht van de regionale verstedelijkingsopgave en het streven naar verbetering 
van de stedelijke leefkwaliteit en het vergroten van kansen voor mensen 
(verbeteren bereikbaarheid van banen). 

Vastgelegde maatregelen 

In de Startbeslissing zijn de opgaven, de scope en de aanpak van de MIRT-
Verkenning vastgelegd. De MIRT-verkenning richt zich op het samenstellen en 
uitwerken van een samenhangend pakket van maatregelen dat bestaat uit: 

• een nieuwe multimodale oeververbinding tussen Kralingen en Feijenoord in 
Rotterdam; 

• een treinstation Stadionpark; 
• een Hoogwaardige Openbaar Vervoerverbinding tussen Zuidplein en 

Kralingse Zoom; 
• een Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding tussen Zuidplein en 

Rotterdam Centraal via de Maastunnel; 
• maatregelen op de A16, waaronder het weefvak in de A16 ten zuiden van de 

Van Brienenoordbrug tussen het Knooppunt Terbregseplein en het 
Knooppunt Ridderkerk; 

• maatregelen op de Algeracorridor. 
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Het concept van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) MIRT-Verkenning 
Oeververbindingen regio Rotterdam is openbaar gemaakt in december 2019. Na 
inbreng van samenwerkende partijen en verwerking zienswijzen is de definitieve 
versie van de NRD in juli 2020 gepubliceerd. De NRD beschrijft de reikwijdte en het 
detailniveau van de onderzoeken. 

Gezien de omvang van het uit te werken maatregelenpakket en de geografische 
ligging ervan (zie figuur 1) worden deze maatregelen uitgewerkt in drie 
deelprojecten: 

• Deelproject Oeververbinding en OV 
• Deelproject A16/OWN 
• Deelproject Algeracorridor 

Verkenning in 2 fases 

Het uiteindelijke doel van de verkenning is het faciliteren van de keuze tussen 
alternatieven t.b.v. het NMCA-knelpunt op de A16 Van Brienenoordcorridor. De 
alternatieven worden beoordeeld op effectiviteit, (milieu)consequenties en 
maakbaarheid. Verder worden er een kostenraming en een MKBA opgesteld. De 
waardering van kostenraming en MKBA is onderdeel van de bestuurlijke afweging. 
Verkennen gaat in 2 fasen: 

1. Analytische fase > zeef 1, het afbakenen van denkrichtingen en laten 
afvallen van denkrichtingen die het minst passend zijn om het knelpunt op 
te lossen 

2. Beoordelingsfase > zeef 2, het beoordelen en vergelijken van alternatieven; 
beoordelen nut/noodzaak van oplossingen 

 
De Analytische fase is afgerond met het opstellen van de Notitie Kansrijke 
Oplossingen (NKO). Met het vaststellen van het NKO in juli 2021 zijn door het 

Figuur 1: Scope MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam (bron: NRD) 
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Bestuurlijk Overleg ideeën en oplossingsrichtingen beargumenteerd afgewezen. 
De overgebleven oplossingsrichtingen zijn (als alternatieven) in de Beoordelingsfase 
verder uitgewerkt en beoordeeld op doelbereik, effecten, haalbaarheid en baten en 
kosten. Alternatieven uit een verkenning liggen niet 100% vast. Uitgangspunten 
voor detaillering in de planuitwerkingsfase (na deze verkenning) worden opgenomen 
in uitgangspunten, kaders en/of eisen worden opgenomen in een 
bestuursovereenkomst. In de planuitwerking wordt het ontwerp verder integraal 
ingepast naar aanleiding van de verder uitgewerkte gebiedsontwikkeling A-Z en 
andere relevante kaders. 

Voor een beschrijving van het MIRT-project Oeververbindingen in bredere context, 
en de verschillende deelprojecten, wordt verwezen naar het Verkenningenrapport 
Oeververbindingen regio Rotterdam d.d. najaar 2022. 

Kralingseplein  

Het Kralingseplein (formeel aansluiting 25 Capelle aan den IJssel) ligt centraal in het 
gebied van de MIRT-Verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam. Elk deelproject 
heeft er dan ook in mindere of meerdere mate mee te maken. De mogelijk aanpak 
van het Kralingseplein is geen onderdeel van de deelprojecten in de MIRT-
verkenning Oeververbindingen. Deze opgave wordt binnen een apart onderzoek 
opgepakt waarbij ook de effecten op het Kralingseplein van de drie deelprojecten 
(Algeracorridor, A16 Van Brienenoordcorridor en Oeververbinding & OV) worden 
meegenomen. 

1.2 Doelen en maatregelen MIRT-verkenning Oeververbindingen 

1.2.1 Verbeteren bereikbaarheid via de weg en met het OV 

Met het oplossen van de knelpunten voor autoverkeer en openbaar vervoer wordt 
ervoor gezorgd dat de regio Rotterdam de komende jaren beter bereikbaar is en 
blijft. De bereikbaarheid via de weg – van en naar de regio Rotterdam – en met het 
openbaar vervoer is van belang om de forse verstedelijkingsopgave van stad en 
regio en de daarbij behorende mobiliteitsbehoefte op een goede manier te 
faciliteren. 

1.2.2 Faciliteren verstedelijking in relatie tot agglomeratiekracht 

De regio Rotterdam realiseert tot 2040 minimaal 50.000 woningen. Daarnaast groeit 
het aantal banen in Rotterdam in rap tempo. Waar deze woningen en 
arbeidsplaatsen precies komen is nog niet duidelijk. Zoals geconcludeerd in het 
MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam- Den Haag (2017) is de inzet in ieder 
geval gericht op het concentreren van de verstedelijking in bestaand stedelijk 
gebied, waarbij hoogwaardig openbaar vervoer een speerpunt is.  

Een goede bereikbaarheid voor autoverkeer en openbaar vervoer is een 
randvoorwaarde voor een duurzame ontsluiting van deze nieuwe ontwikkelingen. 
Met een goede bereikbaarheid wordt de kwaliteit van de gebiedsontwikkeling 
verbeterd en kan een groter woningbouwprogramma worden gerealiseerd. De 
verschillende maatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren (inclusief de 
oeververbinding) moeten ervoor zorgen dat mensen sneller kunnen reizen. Hierdoor 
komen meer banen, onderwijslocaties en andere voorzieningen binnen bereik. Ook 
worden nieuwe ontwikkelingslocaties beter bereikbaar. 
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1.2.3 Verbeteren stedelijke leefkwaliteit 

Het pakket aan maatregelen moet bijdragen aan een betere stedelijke leefkwaliteit, 
dat wordt vertaald naar milieu-en ruimtelijke kwaliteit. Bij milieukwaliteit gaat het 
om de effecten op geluid en luchtkwaliteit door vermindering van autoverkeer op de 
bestaande knelpunttrajecten. Bij ruimtelijke kwaliteit gaat het om de mogelijkheden 
die ontstaan om de beschikbare ruimte anders in te vullen door veranderende 
stromen van autoverkeer.  

In lijn met het (verder uit te bouwen) ‘City Lounge-concept’ kan deze ruimte 
gebruiken voor een aantrekkelijke buitenruimte en het faciliteren van de 
mobiliteitstransitie gericht op meer ruimte voor voetgangers, fietsers en openbaar 
vervoer in combinatie met slimme deelmobiliteit. Daarnaast wordt gekeken naar een 
zo goed mogelijke ruimtelijke inpasbaarheid van de maatregelen (met name voor de 
oeververbinding en HOV-lijnen). 

1.2.4 Vergroten van kansen voor mensen 

Het creëren van gelijke mogelijkheden voor alle inwoners om deel te nemen aan de 
samenleving, daar draait het om bij het vergroten van kansen voor mensen. Er 
wordt gewerkt aan een stad en regio waarin alle inwoners toegang hebben tot werk, 
onderwijs, recreatiemogelijkheden, voorzieningen en een goede woning. Mensen 
moeten binnen een acceptabele reistijd, op een veilige en comfortabele wijze en 
tegen een acceptabele prijs van a naar b kunnen reizen.  

Met name de toegang tot laaggeschoolde arbeid is binnen de Rotterdamse regio een 
aandachtspunt. Dit is een opgave gericht op de bewoners van kwetsbare buurten, 
met name binnen het gebied van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). 
De toegang tot het mobiliteitssysteem (financieel, maar ook vanuit ‘skills’ bezien) is 
voor diverse groepen bewoners een probleem. En ook al is de toegang tot mobiliteit 
op orde, dan vormt de reistijd naar geschikte banen en onderwijsinstellingen voor 
bepaalde groepen een belemmering in hun ontplooiingsmogelijkheden.  

Het maatregelenpakket moet een bijdrage leveren aan vergroting van het aantal 
bereikbare banen en onderwijsinstellingen (MBO, HBO & universiteit) en daarmee de 
kansen voor mensen. 

1.3 Onderzoek A16 Van Brienenoordcorridor 

Dit rapport gaat over het verminderen van de verkeersknelpunten op de A16 Van 
Brienenoordcorridor. Het rapport en thematische bijlagerapporten heeft ten doel om 
inzicht te geven in de aard van de mobiliteitsknelpunten en de bijdrage van de 
oplossingen aan de doelen en de effecten daarvan op de omgeving. Hiertoe zijn 
projectspecifieke onderzoeken gedaan. Hiernaast is er informatie betrokken uit 
enkele projectoverstijgende onderzoeken en processen zoals het inpassing en het 
participatieproces. 

Doel van het Onderzoek A16 Van Brienenoordcorridor is het verbeteren van de 
verkeersdoorstroming (verminderen voertuigverliesuren) op de A16 Van 
Brienenoordcorridor tussen knooppunt Terbregseplein, knooppunt Ridderkerk en 
knooppunt Vaanplein.  

Door het verbeteren van de verkeersdoorstroming zal de betrouwbaarheid van de 
reistijd en mogelijk de verkeersveiligheid op het netwerk – de ruit rond Rotterdam - 
én de bereikbaarheid van de regio Rijnmond verbeteren. Zodoende wordt onder 
meer een bijdrage aan de economische ontwikkeling van de Randstad geleverd. 
Daarbij geldt als randvoorwaarde dat er in de doorstroming op andere wegvakken 
(HWN en OWN) geen onaanvaardbare negatieve effecten mogen optreden en dat 
overige (milieu-)belangen niet in onevenredige mate worden geschaad. 
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Figuur 2: Studiegebied A16  

 

Het doel van het Onderzoek A16 Van Brienenoordcorridor sluit aan bij de 
hoofddoelen van de MIRT-Verkenning Oeververbindingen, maar laat enkele 
daarvan buiten beschouwing.  

Het doel ‘oplossen knelpunten OV’ is voor dit deelproject niet beoordeeld omdat 
het raakvlak zeer beperkt is. Ook de doelen ‘kansen voor mensen’ en 
‘verstedelijking’ zijn niet beoordeeld omdat de relatie van deze doelen met de A16 
-en het verschil tussen de maatregelpakketten- gezien de ligging langs de stad 
relatief beperkt is. Tenslotte is het doel verbeteren stedelijke leefkwaliteit niet 
beoordeeld. Dit aspect is weinig onderscheidend voor de verschillende 
alternatieven.  

Voor een overall beoordeling op deze doelen wordt verwezen naar het 
Verkenningenrapport Oeververbindingen regio Rotterdam. 

In het MIRT-overzicht 2022 is het programma Oeververbindingen regio Rotterdam 
(Programma MoVe) opgenomen. Daarin is ook vastgelegd dat er een budget van 
€200 miljoen (prijspeil 2019) ter beschikking staat voor oplossingen die bijdragen 
aan het aanpakken van het NMCA-knelpunt A16 Van Brienenoordcorridor.  

Op basis van de eindresultaten van de MIRT-verkenning en de voorgenomen 
Voorkeursbeslissing zullen de bijdragen van Rijk en regio worden bepaald. 
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1.4 Te volgen procedure 

De Startbeslissing en de NRD MIRT Verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam 
vormen de basis voor de MIRT-Verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam. In 
de NRD is de planologische verankering beschreven van de nader uit te werken en 
tenslotte te realiseren maatregelen door gemeente Rotterdam (een nieuwe 
multimodale oeververbinding tussen Kralingen en Feijenoord in Rotterdam, een 
Hoogwaardige Openbaar Vervoerverbinding tussen Zuidplein en Kralingse Zoom en 
een Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding tussen Zuidplein en Rotterdam 
Centraal via de Maastunnel) en de provincie Zuid-Holland (maatregelen op de 
Algeracorridor).  

MIRT-overzicht 2022 
 
Oeververbindingen Rotterdam (Programma MoVe) 
 
Opgave 
In het BO MIRT van november 2019 is de startbeslissing genomen. 2020 Het project is nieuw opgenomen in het MIRT. 
Opgave In het BO MIRT van november 2018 is besloten de verkenning te starten. Dit naar aanleiding van de resultaten 
van de in dat jaar uitgevoerde pre-verkenningsfase. Er zijn vijf projectdoelstellingen vastgesteld: 

• Oplossen NMCA-knelpunt A16 Van Brienenoordcorridor 
• Oplossen NMCA-knelpunten stedelijk ov 
• Verstedelijking in relatie tot vergroten agglomeratiekracht 
• Vergroten stedelijke leefkwaliteit 
• Vergroten van kansen voor mensen (bereikbaarheid banen verbeteren) 

 
Oplossing  
Uit het MIRT Onderzoek bereikbaarheid Rotterdam Den Haag en de pre-verkenningsfase oeververbindingen Rotterdam is 
gebleken dat een breed pakket aan (infrastructurele) maatregelen, waaronder een nieuwe multimodale oeververbinding 
over de Nieuwe Maas, positieve effecten heeft op de genoemde doelstellingen.  
 
Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling 
Een uitbreiding van de (capaciteit van) oeververbindingen draagt bij aan het verbeteren van bereikbaarheid, het 
versterken van de ruimtelijk-economische structuur, het verbeteren van de aantrekkelijkheid van het leefmilieu en het 
vergroten van sociaaleconomische kansen van mensen in de regio.  
 
Planning 
2022: Voorkeursbeslissing  
In het BO MIRT van november 2019 is de Startbeslissing genomen op basis van een eenduidig bestuurlijke voorkeur voor 
het zoekgebied voor de nieuwe oeververbinding: Feyenoord-Kralingen. Het streven is om (eind) 2022 de 
Voorkeursbeslissing te nemen.  
 
Betrokken partijen 
Bij deze MIRT Verkenning zijn vier opdrachtgevers, te weten: gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland, MRDH en het 
ministerie van IenW. Het ministerie van IenW is aangesloten in de rol van potentiële subsidieverstrekker voor 
infrastructurele ingrepen in het regionaal/ lokaal ov alsmede als verantwoordelijke voor eventuele ingrepen aan het 
Hoofdspoorwegennet (station Stadionpark) en aan het hoofdwegennet (A16-Van Brienenoordcorridor).  
 
File Top 50 
Dit project levert een bijdrage aan het oplossen van enkele NMCAknelpunten binnenstedelijk ov (tram en metro 
Rotterdam) en NMCA-knelpunt 5 en 7 uit de File Top 50.  
 
Financiën 
Bij de start van de verkenning hebben Rijk en regio afgesproken dat €200 miljoen ter beschikking staat voor oplossingen 
die bijdragen aan het aanpakken van het NMCA-knelpunt A16 Van Brienenoordcorridor. Op basis van de eindresultaten 
van de MIRT-verkenning en de voorgenomen Voorkeursbeslissing zullen de bijdragen van Rijk en regio worden bepaald. 

Figuur 2: Knelpunt A16 in het MIRT-overzicht 2022 
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Echter, de planologische verankering van de maatregelen aan de 
Hoofdinfrastructuur (maatregelen op de A16 en het treinstation Stadionpark) is nog 
niet beschreven. Voor de beoogde maatregelen aan de A16 stond in 2019 nog niet 
vast of hiervoor - naar huidig recht - een Tracébesluit is vereist. Inmiddels is 
duidelijk geworden dat in ieder geval de noodzakelijk gebleken capaciteitsuitbreiding 
van het weefvak ten zuiden van het Terbregseplein Tracéwet-plichtig is.  

Het bovenstaande betekent dat er een separate Startbeslissing voor het project A16 
Van Brienenoordcorridor moet worden genomen en gepubliceerd door de minister 
van I en W. De Startbeslissing van de MIRT-Verkenning Oeververbindingen regio 
Rotterdam van november 2019 kan niet als basis dienen voor de Tracéwetprocedure 
die de Minister zal gaan doorlopen voor de maatregelen aan de A16.  

Startbeslissing verkenning A16 Van Brienenoordcorridor 

Met het nemen van een Startbeslissing vangt volgens artikel 2 lid 1 van Tracéwet 
voor het project A16 van Brienenoordcorridor de verkenningsfase aan. Deze 
verkenningsfase staat daarmee formeel los van de al gestarte MIRT-Verkenning 
Oeververbindingen regio Rotterdam.  

De Startbeslissing zal worden genomen door de Minister en zal tot stand komen na 
overleg met de te betrekken bestuursorganen. In de regio zijn dit de provincie Zuid–
Holland, gemeente Rotterdam en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, eveneens 
de opdrachtgevers voor de MIRT-Verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam.  

Afgesproken is dat een Startbeslissing Verkenning A16 Van Brienenoordcorridor zal 
worden genomen nadat bestuurlijke overeenstemming is bereikt over de verdere 
procedure en financiering van alle (deel)projecten in de MIRT-Verkenning 
Oeververbindingen regio Rotterdam. Een besluit hierover zal door de minister van I 
en W worden genomen in het kader van het BO-MIRT overleg in november 2022. 

Andere stakeholders met wie wordt gesproken in het kader van de MIRT-Verkenning 
oeververbindingen regio Rotterdam onderkennen de problematiek en de 
bereikbaarheidsopgave voor dit deel van de A16 en hechten belang aan het goed in 
beeld brengen van oplossingsrichtingen en ‘meekoppelkansen’. Dit zal in het 
participatietraject gedurende de verkenningsfase verder worden ingevuld. 

Hiermee zal worden voldaan aan het in de Tracéwet gestelde vereiste om bij de 
voorbereiding van de Startbeslissing A16 Van Brienenoordcorridor relevante 
bestuursorganen te betrekken. 

Nog onduidelijk is in hoeverre deze verkenning zal gaan vallen onder de nieuwe 
Omgevingswet. Dit hangt af van de datum van inwerkingtreden van de 
Omgevingswet in relatie met de voortgang van de besluitvorming rond deze 
verkenning. 

 



 

Pagina 18 van 92 

7af5e036-19a9-4d58-bad0-f69e9083cd25 

 

 

2 A16 Van Brienenoordcorridor 

2.1 Huidige situatie 

2.1.1 Beschrijving studiegebied A16 Van Brienenoordcorridor 

De A16 Van Brienenoordcorridor is het deel van de A16 gelegen aan de oostkant 
van Rotterdam tussen de knooppunten Terbregseplein en Ridderkerk.  

 

Tussen deze knooppunten heeft de corridor in beide richtingen een structuur van 
hoofd- en parallelrijbanen die ieder bestaan uit hoofdzakelijk 3 rijstroken. Op de 
hoofdrijbaan in noordelijke richting is één rijstrook gereserveerd voor vrachtverkeer. 
Uitwisseling tussen de hoofd en parallelrijbaan vindt plaats via weefvakken direct 
ten zuiden van het Terbregseplein en ten zuiden van de Van Brienenoordbrug nabij 
het knooppunt Ridderkerk. Centraal binnen de Van Brienenoordcorridor is de Van 

Figuur 3: Huidige situatie 
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Brienenoordbrug gelegen, die voorziet in het verbinden van de noordelijke en 
zuidelijke Maasoevers. De Van Brienenoordbrug is een beweegbare brug. 
Brugopeningen komen niet voor tijdens de spitsperioden.  

2.1.2 Verkeersbelasting huidige situatie 

De A16 Van Brienenoordcorridor is het drukste stuk snelweg in Nederland en een 
van de drukste van Europa. Dagelijks passeren circa 230.000 weggebruikers de Van 
Brienenoordbrug. Ook de rest van de corridor kent etmaalintensiteiten van minimaal 
zo’n 200.000 voertuigen per dag. Tabel 3 beschrijft intensiteiten per deeltraject. De 
grijs gearceerde deeltrajecten zijn liggen buiten het plangebied en worden ter 
context vermeld.  

 

Wegvak 2018/2019 

A20 asl Alexander – kpt Terbregseplein 157.000 

A20 asl Crooswijk -  kpt Terbregseplein 157.000 

A16 noordelijk kpt Terbregseplein n.v.t. (0) 

A16 weefvak zuidelijk kpt Terbregseplein 195.000 

A16 asl Kralingen – Kralingseplein 196.000 

A16 Van Brienenoordbrug 230.000 

A16 asl Feijenoord – kpt Ridderkerk noord 216.000 

A16 kpt Ridderkerk noord – Ridderkerk zuid 253.000 

A15 asl Barendrecht – kpt Vaanplein 199.000 

A4 Beneluxtunnel 185.000 

Tabel 3: Intensiteiten A16 Van Brienenoordcorridor; motorvoertuigen per etmaal, 
werkdagjaargemiddelde  

Als onderdeel van de Ring Rotterdam vervult de A16 Van Brienenoordcorridor ook 
verschillende functies voor lokaal verkeer. De Ruit Rotterdam verbindt de regio 
Rotterdam op het autosnelwegennet en heeft ook een functie voor het buiten de 
bebouwde kom omleiden van stedelijk/lokaal verkeer. Ongeveer 85-90% van het 
verkeer op de Van Brienenoordbrug heeft een ritafstand van meer dan 10 kilometer. 
Ongeveer 10-15% heeft een ritafstand van minder dan 10 kilometer. De functie van 
de A16 Van Brienenoordcorridor is vooral regionaal/landelijk. 
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2.1.3 Economische verlieskosten op A16 van Brienenoordcorridor 

De economische verlieskosten ten gevolge van files en onbetrouwbare reistijden 
worden berekend uit de voertuigverliesuren (VVU) en reistijdwaarde (VOT). 

De indicator voertuigverliesuren (VVU) geeft aan hoeveel vertraging voertuigen 
oplopen als gevolg van file en vertraagde afwikkeling. Voertuigverliesuren geven 
een beeld van het reistijdverlies van weggebruikers en vormen daarmee een 
belangrijke basis voor het kwantificeren van de economische effecten van congestie. 

De reistijdwaarde (Value of Time, VOT) is een kental die in MKBA-studies wordt 
toegepast om de waarde van de reistijdwinsten (of reistijdverliezen) van 
automobilisten of treinreizigers in geld uit te drukken. 

In het Netwerk Informatiesysteem (NIS) van Rijkswaterstaat is te zien dat op de 
A16 Van Brienenoordcorridor in 2018 circa 1 miljoen VVU zijn ondervonden, 
waarvan 8% betreft verlies dat is ondervonden door vrachtverkeer. Rekenend met 
een VOT van €20,- per personenauto en €62,- voor vrachtverkeer komt dit bij 
benadering neer op economische verlies kosten van circa 24 miljoen euro per jaar. 

 

Figuur 4: Verdeling van verkeer in motief (A) en afstandklasse (B), 
bron: Integrale Mobiliteitsanalyse 2021 (IMA 2021), bijlage, blz. 202. 

A 

B 
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2.2 Autonome situatie 2040 

2.2.1 Welke toekomst in 2040? 

De ‘autonome situatie 2040’ is de situatie in het studiegebied in het toekomstjaar 
2040 ZONDER de realisatie van het project.  

De ontwikkelingen in mobiliteit naar het jaar 2040 worden bepaald door (deels) 
beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare ontwikkelingen. Ook kunnen sommige 
gebeurtenissen wel of niet een blijvende invloed hebben op de trendmatige 
ontwikkelingen. 

(Deels) beïnvloedbare ontwikkelingen 

Er zijn in besluiten vastgelegde, concrete plannen in en bij het studiegebied 
(woningbouw, infrastructuur, …..) die met enige zekerheid worden gerealiseerd. 
Daarnaast zijn er trendmatige demografische en economische ontwikkelingen zoals, 
bevolkingsopbouw (groei, samenstelling), bedrijvigheid, werkloosheid, 
mobiliteitsgedrag, prijzen, enz. En er zijn beleidsvoornemens die met een zekere 
waarschijnlijkheid worden gerealiseerd, in deze studie zijn dit bijvoorbeeld het 30 
km/h beleid, mobiliteitstransitie, Betalen naar gebruik (BnG). 

Niet beïnvloedbare ontwikkelingen 

Niet beïnvloedbare ontwikkelingen kunnen bijvoorbeeld zijn dat er onrust op 
wereldschaal is (oorlogen, handelsbelemmeringen, e,d), of natuurrampen en 
epidemieën (zoals corona). Het is dan steeds de vraag of deze ontwikkelingen een 
blijvende trendbreuk in mobiliteit betekenen of dat de ‘normale’ trend zich herstelt. 
De verwachting is dat de laatste corona-epidemie GEEN blijvende invloed zal gaan 
hebben op de mobiliteitsontwikkeling. 

Om met deze onzekerheid in ‘de toekomst’ om te gaan wordt gewerkt met 2 
scenario’s Welvaart en Leefomgeving (WLO), een hoog en een laag scenario. 

2.2.2 Scenario’s Welvaart en Leefomgeving (WLO) 

Bij het maken van de verkeersprognoses voor een toekomstig jaar (i.c. het jaar 
2040) wordt gebruik gemaakt van vooraf vastgestelde, openbare 
toekomstbeschrijvingen. Voor verkeersprognoses voor besluitvormingsprocessen 
rond Rijkswegen heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat specifieke 
toekomstscenario’s vastgesteld. Deze scenario’s beschrijven de toekomst aan de 
hand van economische, demografische, ruimtelijke informatie en beschrijft de staat 
van vervoersystemen voor specifieke zichtjaren. Deze informatie wordt als invoer 
voor verkeersmodellen gebruikt. Op basis van deze informatie raamt het 
verkeersmodel de toekomstige mobiliteit.  

Er zijn doorgaans meerdere scenario’s beschikbaar. Voor dit project zijn de 
scenario’s Hoog en Laag met zichtjaar 2040 uit de scenariostudie ‘Welvaart en 
Leefomgeving’ (WLO) van het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de 
Leefomgeving (2015) gehanteerd. Ten behoeve van de beschrijving van de 
autonome situatie is gebruik gemaakt van zowel scenario Laag als Hoog. De 
beschrijving van de effecten van de alternatieven is gebaseerd op scenario Hoog. 

Beleidsuitgangspunten voor het toekomstjaar 2040  

In het verkeersmodel NRM wordt naast de sociaal economische en ruimtelijke 
kenmerken van het toekomstjaar 2040 ook al het vastgestelde landelijke rijksbeleid 
voor 2040 meegenomen. Deze uitgangspunten zijn beschreven in de door het 
Directoraat-Generaal Mobiliteit opgestelde brief ‘Scenario’s beleidsuitgangspunten 
Weg-, OV en Spoor en Scheepvaartprognoses 2021’ van 21 januari 2021.  
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Ruimtelijke ontwikkelingen 

De WLO scenario’s beschrijven landelijke kenmerken voor de toekomst. Een aantal 
van deze kenmerken zijn in samenspraak met de provinciale en regionale overheden 
vertaald naar gedetailleerde ruimtelijke invoergegevens voor de verkeersmodellen 
NRM en V-MRDH, zoals de ruimtelijke verdeling van inwoners, huishoudens, 
onderwijslocaties en werkgelegenheid. Deze informatie wordt door Rijkswaterstaat 
in nauwe samenwerking met provinciale overheden jaarlijks geactualiseerd op basis 
van de informatie die het ministerie van Binnenlandse Zaken jaarlijks inventariseert 
voor de woningbehoefte ramingen. 

Specifiek voor dit onderzoek is het verschil in ruimtelijke invulling 
(woningen/huishoudens en banen) in het beschouwde studiegebied Rotterdam 
Oostflank. In het scenario WLO Hoog is sprake van een toename t.o.v. 2018 van 
32.000 huishoudens en 21.000 banen. In het scenario WLO Laag wordt uitgegaan 
van een veel lagere ambitie: 16.000 huishoudens en 7.000 banen. Daarmee is het 
scenario WLO Laag NIET in overeenstemming met de stedenbouwkundige plannen 
‘Van A tot Z’ die uitgaan van ten minste 20.000 woningen. 

Infrastructurele uitgangspunten zichtjaar 2040  

De beschreven toekomstige situatie bestaande uit een toekomstscenario, 
beleidsuitgangspunten en project specifieke uitgangspunten, vormen tezamen de 
autonome situatie, oftewel het toekomstbeeld zonder dat het project is uitgevoerd.  

In de toekomstige situatie in het zichtjaar 2040 is rekening gehouden met de 
volgende (regionale) infrastructuur- en ruimtelijke projecten die volgens de 
vastgestelde plannen worden gerealiseerd. Hieronder vallen niet de wijzigingen die 
onder de MIRT-verkenning Oeververbindingen zelf vallen. 

• A16 Rotterdam: nieuwe verbinding vanaf knooppunt Terbregseplein naar de A13 
• A24 Blankenburgverbinding: nieuwe verbinding tussen de A15 bij Rozenburg en 

de A20 bij Vlaardingen 
• A4 Haaglanden-N14: capaciteitsuitbreiding A4 tussen de aansluiting N14 en de 

Ketheltunnel 
• A20 Gouda-Nieuwerkerk: verbreding naar 2x3 rijstroken tussen knooppunt 

Gouwe en aansluiting Nieuwerkerk a/d IJssel 
• A27 Houten-Hooipolder: capaciteitsuitbreiding A27 tussen aansluiting Houten en 

knooppunt Hooipolder 

Toepassen cijfers WLO Hoog en WLO Laag 

De scenario’s WLO Hoog en WLO Laag voor het jaar 2040 vormen de boven- en 
ondergrens van de verkeersberekeningen, hoewel de waarden uit het scenario WLO 
Hoog historisch gezien een grotere waarschijnlijkheid hebben. De gerealiseerde 
mobiliteitscijfers zijn in de afgelopen jaren vaak dichtbij de prognoses uit het 
scenario WLO Hoog uitgekomen of hebben deze zelfs overtroffen. Dit is ook 
verklaarbaar. Het uitgevoerde economische en ruimtelijke beleid is er steeds op 
gericht om de doelstellingen van het scenario WLO Hoog te behalen. 

De cijfers van het scenario WLO Hoog (zoals verkeersintensiteiten en 
mobiliteitscijfers) worden gebruikt om maatregelen te dimensioneren en effecten te 
berekenen (‘worst case’). Met het scenario WLO Laag wordt de robuustheid van de 
maatregelen bepaald. In hoeverre zijn/blijven de alternatieven nuttig als de groei in 
mobiliteit lager uitpakt of stagneert. 

Enkele relevante punten uit de scenario’s staan in Tabel 4 weergegeven. 
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WLO Hoog 
 

- Bevolkingsgroei in Nederland zet door (+ 16% t.o.v. 
2018), vooral in steden 

- Hogere economische groei (2% per jaar) 

- Mobiliteit (verplaatsingen + 16% tot 2040, autokilometers 
+ 37% t.o.v. 2018) 

IN STUDIEGEBIED 

- Toename woningbouw ca. 32.000 huishoudens 

- Toename banen ca. 21.000 (inclusief eenmanszaken) 

WLO Laag - Beperkte bevolkingsgroei (+ 5% t.o.v. 2018) 

- Lagere economische groei (1% per jaar) 

- Mobiliteit (verplaatsingen + 3% tot 2040; autokilometers 
– 5% t.o.v. 2018) 

IN STUDIEGEBIED 

- Toename woningbouw ca. 16.000 huishoudens 

- Toename banen ca. 7.000 (inclusief eenmanszaken) 

Autonome 
ontwikkelingen 

- Elektrificatie van wagenpark zet tot 2040 verder door 

- Invoering vrachtwagenheffing 

- Emissies door (personen)autoverkeer van stikstof en 
fijnstof dalen tussen 2018 en 2040 

- Meer thuiswerk en spits mijden  

Tabel 4: Enkele relevante punten uit de WLO-scenario’s; bron: mobiliteitsprognoses 
(RP22), ministerie I en W 
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2.2.3 Doorkijk van 2018 naar 2040 volgens IMA 2021 

In juli 2021 is de Integrale Mobiliteitsanalyse 2021 (IMA 2021) verschenen. In de 
Opgavenkaart is de A16 Van Brienenoordcorridor (in zowel de scenario WLO-Laag 
als WLO-Hoog) als netwerkopgave aangeduid. In de IMA 2021 staat beschreven dat 
de verlieskosten als gevolg van voertuigverliesuren binnen de A16 Van 
Brienenoordcorridor in scenario WLO 2040 Hoog circa 51.1 miljoen euro per jaar 
bedraagt, verspreid over 2 trajecten. De A16 Van Brienenoordcorridor valt hiermee 
binnen de top 20 van trajecten met de hoogste economische verlieskosten (zie 
Figuur 5).  

 

Figuur 5: economische verlieskosten MIRT-regio Zuidwest Nederland, scenario 2040 
WLO Hoog; bron IMA 2021 

Zonder dat maatregelen worden genomen in de corridor kan dus worden verwacht 
dat de ondervonden economische verlieskosten ruim verdubbelen ten opzichte van 
de huidige situatie (2018) tot ruim 50 miljoen per jaar. 

 

2.2.4 Doorkijk van 2018 naar 2040, berekeningen met NRM versie 2021 

Voor een doorkijk naar de te verwachten effecten in 2030 en 2040 is gekeken naar 
de basisprognoseberekeningen van het verkeersmodel NRM 2021. Bij deze analyse 
is het onderstaande studiegebied gehanteerd en het basisjaar 2018 en zichtjaar 
2040 Scenario HOOG. Wanneer gesproken wordt over voertuigverliesuren of –
kilometers op het hoofdwegennet binnen het studiegebied betreft dit alle rode 
wegen binnen het oranje cordon. Voor het onderliggend wegennet is het scenario 
2040Hoog Stedelijke Referentie uit het regionale verkeersmodel V-MRDH 
gehanteerd. 
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Figuur 6: studiegebied verkeersonderzoek A16 Van Brienenoordcorridor 

Met het NRM zijn de intensiteiten op de wegvakken van de A16 Van 
Brienenoordcorridor berekend voor de jaren 2030 en 2040 (zie tabel 5).  

Tabel 4: Verkeersintensiteiten A16 Van Brienenoordcorridor; motorvoertuigen per 
etmaal, gemiddelde werkdag (berekeningen met NRM 2021) 

In de verkeerscijfers vanaf het jaar 2030 zijn de invloeden van de realisatie van de 
projecten A16 Rotterdam, de verbreding van de A20 tussen Nieuwerkerk en Gouda 
en de A24 Blankenburgverbinding zichtbaar. De intensiteiten op de A20 tussen 
aansluiting Crooswijk en Terbregseplein nemen per saldo af door de toevoeging van 
de A16 Rotterdam, in combinatie met de verbreding van de A20 tussen Nieuwerkerk 
en Gouda. Op de A4 Beneluxtunnel nemen de intensiteiten tot 2030 af, doordat voor 
het noord-zuid verkeer over lange afstand de route via A13 en A16 aantrekkelijker 
wordt. 

Wegvak 2018/2019 2030  
WLO 
Hoog 

2040 
WLO 
Hoog 

2040 
WLO 
Laag 

A20 asl Alexander – kpt Terbregseplein 157.000 195.000 218.000 163.000 

A20 asl Crooswijk – kpt Terbregseplein 157.000 130.000 148.000 99.000 

A16 noordelijk kpt Terbregseplein n.v.t. 125.000 126.000 124.000 

A16 weefvak zuidelijk kpt Terbregseplein 195.000 250.000 264.000 216.000 

A16 asl Kralingen – Kralingseplein 196.000 250.000 266.000 214.000 

A16 Van Brienenoordbrug 230.000 275.000 304.000 240.000 

A16 asl Feijenoord – kpt Ridderkerk 
 

216.000 260.000 272.000 219.000 

A16 kpt Ridderkerk noord – Ridderkerk 
 

253.000 305.000 333.000 250.000 

A15 asl Barendrecht – kpt Vaanplein 199.000 225.000 258.000 182.000 

A4 Beneluxtunnel 185.000 180.000 206.000 156.000 
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Voor het onderliggend wegennet is het scenario 2040 Hoog Stedelijke Referentie1 
uit het regionale verkeersmodel V-MRDH gehanteerd. Dit geeft de volgende 
intensiteitscijfers op stedelijke wegen (Zie Tabel 6). 
Op de stedelijke oeververbindingen Maastunnel en Willemsbrug is in de autonome 
situatie 2040 een toename van de intensiteit te zien (+5 en +52%). De intensiteit 
op de Erasmusbrug blijft ongeveer gelijk. Op de toegangswegen naar de A16 zijn 
eveneens toenames te zien tussen de 10 en 30%. 
 

Tabel 5: Verkeersintensiteit op een gemiddelde werkdag op het OWN in de 
referentiesituatie 2040 

 

                                               
1 Uit trendanalyses blijkt dat voor het Rotterdamse binnenstedelijke gebied sprake is van een 
lagere groei van het autoverkeer en hogere groei van fiets en openbaar vervoer dan waar in de 
WLO-scenario’s van wordt uitgegaan. In het regionale V-MRDH het scenario Stedelijke 
referentie ontwikkeld die rekening houdt met deze trends. Voor analyses op het onderliggend 
wegennet wordt uitgegaan van dit scenario. Analyses op het hoofdwegennet berusten op de 
WLO-scenario’s van het PBL en CPB. 
 

 Locatie 2019/2019 2040 HOOG 
stedelijke referentie 

A Willemsbrug 16.900 25700 (+52%) 

B Erasmusbrug 35.300 34500 (-2%) 

C Maastunnel 54.300 56900 (+5%) 

D Algerabrug 43.500 43200 (-1%) 

E Hoofdweg west 33.900 26600 (-22%) 

F Hoofdweg oost 27.800 30300 (+9%) 

G Jacques Dutilhweg west 24.700 31800 (+29%) 

H Jacques Dutilhweg oost 23.000 27300 (+19%) 

I Abram van Rijckevorselweg west 53.100 65100 (+23%) 

J Abram van Rijckevorselweg oost 59.900 68600 (+15%) 

K Stadionweg 44.200 51600 (+17%) 

L Ridderkerk A38 36.400 41600 (+14%) 

M Ijsselmondse Randweg 23.500 25800 (+10%) 

N Dierensteinweg 21.400 20500 (-4%) 

O Verenambachtsweg 28.500 37700 (+32%) 

P Vaanweg 52.000 63800 (+23%) 
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2.2.5 Benutting (I/C verhouding) en congestie 

In tabel 7 wordt voor respectievelijk de ochtend- en de avondspits aangegeven hoe 
druk het op het hoofdwegennet is, in welke mate de wegen verzadigd zijn in beide 
spitsuren en in hoeverre er nog restcapaciteit aanwezig is. De benutting wordt op 
basis van de I/C verhouding (het verhoudingsgetal tussen verkeersintensiteit en 
wegcapaciteit) weergegeven met kleuren op basis van de volgende indeling:  

• Groen: Voldoende restcapaciteit met goede verkeersafwikkeling (I/C < 0,8) 
• Geel: Beperkte restcapaciteit, matige verkeersafwikkeling met structurele 

filevorming (I/C tussen 0,8 en 0,9); 
• Rood: Weinig/geen restcapaciteit, slechte verkeersafwikkeling met 

structurele filevorming (I/C tussen 0,9 en 1,0). 

In de ochtendspits hebben alle wegvakken in noordelijke richting ten noorden van 
knooppunt Ridderkerk-Noord een I/C-verhouding groter dan 0,9 en dus nauwelijks 
restcapaciteit. Dit geldt in zuidelijke richting ook voor de weefvakken 
TerbregsepleinKralingen en FeyenoordRidderkerk-Noord. Op de A16 tussen 
knooppunt Ridderkerk-Noord en Ridderkerk-Zuid, en op de A15 tussen Barendrecht 
en knooppunt Vaanplein liggen de I/C-verhoudingen wat lager, en is nog sprake van 
enige restcapaciteit.  

In de avondspits is de restcapaciteit nog kleiner. Op vrijwel alle wegvakken tussen 
het Terbregseplein en knooppunt Ridderkerk-Noord in beide richtingen ligt de I/C 
verhouding boven de 0,90. Op de A16 tussen knooppunt Ridderkerk-Noord en 
Ridderkerk-Zuid, en op de A15 tussen Barendrecht en knooppunt Vaanplein liggen 
de I/C-verhoudingen in de meeste gevallen wat lager, en is nog sprake van enige 
restcapaciteit (behalve op de parallelbaan tussen knooppunt Ridderkerk-Noord en 
Ridderkerk-Zuid, het zogenaamde ‘achterommetje’). 

 
Locatie Richting 

Ochtend-
spits 

2040 Hoog 

Avond-
spits 

2040 Hoog 

Ochtend-
spits 

2040 Laag 

Avond-
spits  

2040 Laag 
1 A16 weefvak 

Terbregseplein 
Noord 0,93 0,96 0,92 0,93 
Zuid 0,93 0,97 0,91 0,91 

2 A16 tussen Kralingen en 
Kralingseplein 

Noord PRB 0,90 0,91 0,81 0,86 
Noord HRB 1,00 1,00 0,98 0,94 
Zuid HRB 0,85 0,95 0,77 0,90 
Zuid PRB 0,75 0,82 0,78 0,68 

3 A16 Van 
Brienenoordbrug 

Noord PRB 0,93 0,95 0,87 0,82 
Noord HRB 1,00 1,00 0,98 0,94 
Zuid HRB 0,85 0,95 0,77 0,90 
Zuid PRB 0,87 0,85 0,77 0,74 

4 A16 tussen Feijenoord 
en knooppunt 
Ridderkerk-Noord 

Noord PRB 0,96 0,99 0,94 0,92 
Noord HRB 1,00 1,00 0.98 0.94 

Zuid 0,94 1,00 0,87 0,94 
5 A16 tussen knooppunt 

Ridderkerk-Noord- en 
knooppunt Ridderkerk-
Zuid 

Noord PRB 0,81 0,83 0,63 0.81 
Noord HRB 0,76 0,63 0,73 0.76 
Zuid HRB 0,71 0,76 0,59 0.71 
Zuid PRB 0,86 0,95 0,68 0.86 

6 A15 tussen Barendrecht 
en knooppunt Vaanplein 

West PRB 0,83 0,87 0,68 0.83 
West HRB 0,63 0,62 0,48 0.63 

Oost 0,83 0,89 0,62 0.83 

Tabel 6: Benutting wegennet in de autonome situatie 2040 WLO Hoog (PRB is 
parallelrijbaan; HRB is hoofdrijbaan 
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2.2.6 Rijsnelheid 

In tabel 8 is voor respectievelijk de ochtend- en de avondspits de gereden snelheid 
weergegeven, als indicator voor de kwaliteit van de verkeersafwikkeling vanuit het 
perspectief van de weggebruiker. De gereden snelheid wordt weergegeven met 
kleuren op basis van de volgende indeling:  

• Groen: gereden snelheid is groter dan 75 km/uur;  
• Geel: gereden snelheid ligt tussen de 50 en 75 km/uur;  
• Rood: gereden snelheid ligt onder de 50 km/uur. 

 

 Locatie Richting 
Ochtend-

spits 
2040 Hoog 

Avond-
spits  

2040Hoog 

Ochtend-
spits 

2040 Laag 

Avond-
spits  

2040 Laag 
1 A16 weefvak 

Terbregseplein 
Noord 55 92 59 94 
Zuid 41 89 55 73 

2 A16 tussen Kralingen 
en Kralingseplein 

Noord PRB 43 90 90 90 
Noord HRB 27 26 26 35 
Zuid HRB 87 54 101 92 
Zuid PRB 89 89 89 89 

3 A16 Van 
Brienenoordbrug 

Noord PRB 50 53 79 90 
Noord HRB 27 26 26 35 
Zuid HRB 87 54 101 92 
Zuid PRB 83 50 89 89 

4 A16 tussen Feijenoord 
en knooppunt 
Ridderkerk-Noord 

Noord PRB 40 39 40 66 
Noord HRB 27 26 26 35 

Zuid 36 35 80 35 
5 A16 tussen knooppunt 

Ridderkerk-Noord- en 
knooppunt Ridderkerk-
Zuid 

Noord PRB 89 89 89 - 
Noord HRB 24 80 102 89 
Zuid HRB 103 100 103 103 
Zuid PRB 84 48 89 100 

6 A15 tussen 
Barendrecht en 
knooppunt Vaanplein 

West PRB 90 90 90 89 
West HRB 102 102 103 90 

Oost 99 99 103 103 
 

Tabel 7: Rijsnelheden in de referentiesituatie 2040 WLO Hoog (PRB is 
parallelrijbaan; HRB is hoofdrijbaan) 

Uit deze tabel blijkt dat er in scenario WLO Hoog tijdens de ochtendspits in 
noordelijke richting op vrijwel de gehele A16 tussen Terbregseplein en knooppunt 
Ridderkerk Noord langzaam wordt gereden met snelheden onder de 50 km/uur. In 
zuidelijke richting is er tevens sprake van vertraging voor de weefvakken 
Terbregseplein - ◊Kralingen en Feyenoord - Ridderkerk-Noord.  

In scenario WLO Laag liggen de rijsnelheden hoger, maar wordt er nog steeds 
langzaam gereden op diverse wegvakken van de A16 in noordelijke richting, met 
name op de hoofdrijbaan. In de avondspits is in noordelijke richting op de gehele 
hoofdrijbaan de gereden snelheid laag, zowel in scenario Hoog als in scenario Laag. 
Voor het scenario WLO Hoog geldt dit ook voor de parallelbaan voor de Van 
Brienenoordbrug. In zuidelijke richting is in zowel scenario WLO Hoog als Laag 
vooral sprake van langzaam rijdend verkeer voor het weefvak Feyenoord - 
Ridderkerk-Noord, en in scenario WLO Hoog ook op de parallelbaan tussen 
Ridderkerk-Noord en Ridderkerk-Zuid. 

Hoewel de trajecten 5 (A16 tussen knooppunt Ridderkerk-Noord- en knooppunt 
Ridderkerk-Zuid) en 6 (A15 tussen Barendrecht en knooppunt Vaanplein) maar 
beperkt congestieproblemen tonen, zal het treffen van maatregelen op omliggende 
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wegvakken deze trajecten extra belasten. Om te voorkomen dat door het project 
daar nieuwe knelpunten ontstaan,  is het nodig om op deze locaties ook 
maatregelen te treffen. 

2.2.7 Netwerkprestaties 

Voor de voertuigkilometers en voertuigverliesuren op de autosnelwegen binnen het 
studiegebied ziet de ontwikkeling tussen 2018 en 2040 er als volgt uit (Tabel 9):  

 2018 
2040 
WLO Hoog 

Index 2040 
WLO Hoog 

2040  
WLO Laag 

Index 2040 
WLO Laag 

VVU Personenauto 4646 13970 301 4276 92 

VVU vrachtverkeer 427 1606 376 418 98 

VVU totaal 5073 15576 307 4694 93 
VTG.KM personenauto (x1000) 5252 7258 138 5539 105 
VTG.KM vrachtauto (x1000) 655 1025 157 764 117 
VTG.KM totaal (x1000) 5907 8283 140 6303 107 

Tabel 8: Voertuigverliesuren en voertuigkilometers per etmaal op autosnelwegen in 
studiegebied 

Te zien is dat binnen het studiegebied de voertuigkilometers tussen 2018 en 2040 
WLO Hoog procentueel vooral toeneemt bij het vrachtverkeer (+57%). Bij het 
personenautoverkeer is de procentuele toename 38%, echter absoluut gezien is de 
toename bij het personenautoverkeer groter. Voor de ondervonden verliestijd (VVU) 
betekent dit dat deze ongeveer met 300% toeneemt. Voor het vrachtverkeer is het 
zelfs bijna 400%. 

In scenario Laag nemen de voertuigkilometers toe met 7% binnen het studiegebied. 
In de rest van de regio nemen de voertuigkilometers af met ongeveer 4% t.o.v. de 
huidige situatie door de realisatie van diverse infrastructurele projecten binnen dit 
invloedsgebied (verbreding van de A20 Gouda - Terbregseplein en realisatie van de 
A24 Blankenburg en A16 Rotterdam). 

2.3 Gevoeligheidsanalyses 2040 

2.3.1 Betalen naar gebruik (BnG) 

Door de rijksoverheid is het voornemen vastgelegd is om Betalen naar Gebruik 
(BnG) te gaan invoeren. Betalen naar Gebruik kan effect hebben om de omvang van 
de mobiliteit, en kan daarmee van invloed zijn op de nut en noodzaak van MIRT-
projecten, waaronder de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam en 
de deelprojecten daarvan.  

Door middel van een gevoeligheidsanalyse met het NRM 2022 is ten eerste 
onderzocht in hoeverre het geformuleerde verkeersknelpunt op de A16 Van 
Brienenoordcorridor anders wordt bij introductie van BnG.  

Vooruitlopend op verdere uitwerking zijn de volgende rekenuitgangspunten voor 
BNG aangehouden: 
• Tarief 4,608 cent/km voor auto in 2040 WLO Hoog en 5,128 cent/km in 2040 

WLO Laag. Het tarief in het jaar van invoering (2030) wordt gehanteerd in 
2040. Ook wordt niet gecorrigeerd voor de andere omvang en samenstelling 
van het wagenpark in scenario WLO Laag en Hoog. 

• Tarief 3,3 cent voor bestelverkeer in zowel 2040 WLO Hoog als Laag. De 
tarieven voor bestelauto’s worden net als voor personenauto’s bepaald op basis 
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van de in 2025 bestaande differentiatie van motorrijtuigenbelasting (naar 
gewicht en brandstofsoort), met instandhouding van de huidige vrijstellingen. 

• Motorrijtuigenbelasting vervalt. 
• Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding van 19 cent naar 23 cent per 

kilometer. 
• In 2025 loopt de EV-stimulering (voor elektrische voertuigen) van het 

klimaatakkoord grotendeels af. In deze gevoeligheidsanalyse is geen aanname 
gedaan over mogelijke kortingen of bijzondere tarieven voor elektrische auto’s. 

• Op de bestaande of voorziene toltrajecten (Kiltunnel, A24 Blankenburgtunnel en 
A15 ViA15) blijft tolheffing vooralsnog van toepassing 

 
Verkeersintensiteiten 
In tabel 10 zijn voor de thermometerpunten op het HWN de verwachte 
etmaalintensiteiten voor de huidige situatie (2018) en de autonome situatie 2040 
(scenario Hoog) weergegeven. Deze zijn berekend met NRM 20222. Uit 
onderstaande tabel blijkt dat in 2040 het verschil tussen zonder en met Betalen 
Naar Gebruik op de A16 beperkt is. Op de A4, A15 en A20 is het verschil wat groter. 
Er zijn geen aanwijzingen dat de invoering van BnG grote wijzigingen geeft in 
routekeuze van automobilisten. 

Tabel 9: Verkeersintensiteiten A16 Van Brienenoordcorridor; motorvoertuigen per 
etmaal, gemiddelde werkdag (berekeningen met NRM 2022), met en zonder BNG 

Benutting 

In navolgende Tabel 11 is voor respectievelijk de ochtendspits zonder en met BNG 
en de avondspits zonder en met BnG aangegeven hoe druk het op het 

                                               
2 De gevoeligheidsanalyse Betalen naar Gebruik is gebaseerd op het NRM 2022. De berekening 
van de projectalternatieven voor de MIRT zijn gebaseerd op NRM 2021. Door kleine verschillen 
tussen NRM 2021 en NRM 2022 zijn in de tabel kleine afwijkingen te zien bij de intensiteiten 
voor 2040 Hoog (zonder Betalen naar Gebruik) ten opzichte van tabel 5 in paragraaf 2.2.4 

Wegvak  2018/2019 2040 
WLO Hoog 
zonder BnG 

2040 
WLO Hoog 
met BnG 

A20 asl Alexander – kpt Terbregseplein 157.000 221.000 208.000 

A20 asl Crooswijk -  kpt Terbregseplein 157.000 146.000 136.000 

A16 noordelijk kpt Terbregseplein      n.v.t. (0) 126.000 125.000 

A16 weefvak zuidelijk kpt Terbregseplein 195.000 266.000 261.000 

A16 asl Kralingen – Kralingseplein 196.000 268.000 262.000 

A16 Van Brienenoordbrug 230.000 304.000 294.000 

A16 asl Feijenoord – kpt Ridderkerk noord 216.000 273.000 266.000 

A16 kpt Ridderkerk noord – Ridderkerk zuid 253.000 335.000 313.000 

A15 asl Barendrecht – kpt Vaanplein 199.000 260.000 234.000 

A4 Beneluxtunnel 185.000 208.000 190.000 
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hoofdwegennet is, in welke mate de wegen verzadigd zijn in beide spitsuren en in 
hoeverre er nog restcapaciteit aanwezig is.  

De I/C verhoudingen laten zien dat de verschillen op de A16 tijdens de spitsperioden 
minimaal zijn. Er blijft in de spitsuren sprake van een hoge I/C-waarde in 
combinatie met een lage rijsnelheid (zie deelrapport Verkeer, bijlage 
Gevoeligheidsanalyse BnG). Dat geldt zowel voor het weefvak direct ten zuiden van 
de Van Brienenoordbrug, maar ook het weefvak direct ten zuiden van het 
Terbregseplein.  
De knelpunten op de A16 tijdens de spitsen zijn en blijven ook met BnG aanwezig; 
reistijdwinst ten gevolge van de invoering van BnG wordt (kennelijk) vooral in de 
restdag behaald.  

Tabel 10:Benutting wegennet in de spitsuren, autonome situatie 2040 WLO Hoog 
met en zonder BnG (PRB is parallelrijbaan; HRB is hoofdrijbaan 

Voertuigkilometers en verliesuren hoofdwegennet 

In Tabel 12 is de ontwikkeling van de verkeersprestatie op het hoofdwegennet en 
het onderliggend wegennet weergegeven, met onderscheid in het plangebied en 
invloedsgebied. Binnen het plangebied vinden de fysieke aanpassingen plaats, 
binnen het invloedsgebied kunnen verkeerseffecten optreden en zijn deze 
onderzocht en berekend. Tabel 12 toont de ontwikkeling van de congestie 
(uitgedrukt in voertuigverliesuren) op het hoofdwegennet, wederom met 
onderscheid in het plangebied en invloedsgebied. 

 

 

 

Locatie Richting 

Autonoom 
ochtendspits 

2040 Hoog 
zonder BnG 

Autonoom 
ochtendspits 
2040 Hoog 
MET BnG 

Autonoom 
avondspits 
2040 Hoog 
zonder BnG 

Autonoom 
avondspits 
2040 Hoog 
MET BnG 

1 A16 weefvak 
Terbregseplein 

Noord 0,94 0,93 0,96 0,95 
Zuid 0,94 0,92 0,96 0,95 

2 A16 tussen Kralingen 
en Kralingseplein 

Noord PRB 0,87 0,87 0,91 0,90 
Noord HRB 1,00 0,99 1,00 1,00 
Zuid HRB 0,85 0,85 0,96 0,92 
Zuid PRB 0,76 0,71 0,78 0,81 

3 A16 Van 
Brienenoordbrug 

Noord PRB 0,91 0,90 0,94 0,94 
Noord HRB 1,00 0,99 1,00 1,00 
Zuid HRB 0,85 0,85 0,96 0,92 
Zuid PRB 0,87 0,83 0,85 0,88 

4 A16 tussen Feijenoord 
en knooppunt 
Ridderkerk-Noord 

Noord PRB 0,97 0,97 0,98 0,98 
Noord HRB 1,00 0,99 1,00 1,00 

Zuid 0,95 0,94 1,00 1,00 
5 A16 tussen knooppunt 

Ridderkerk-Noord- en 
knooppunt 
Ridderkerk-Zuid 

Noord PRB 0,80 0,75 0,83 0,80 
Noord HRB 0,79 0,86 0,62 0,62 
Zuid HRB 0,70 0,60 0,77 0,74 
Zuid PRB 0,86 0,76 0,95 0,93 

6 A15 tussen 
Barendrecht en 
knooppunt Vaanplein 

West PRB 0,82 0,59 0,87 0,86 
West HRB 0,63 0,61 0,62 0,57 

Oost 0,82 0,85 0,89 0,84 
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Tabel 11: Ontwikkeling verkeersprestatie op HWN en OWN 

Tabel 12: Ontwikkeling van congestie 

 
Hieruit blijkt dat het aantal voertuigkilometers als gevolg van de introductie van 
Betalen naar Gebruikt daalt met zo’n 6 à 7%. Het aantal voertuigverliesuren daalt 
harder, met zo’n 25 à 30% op etmaalbasis.  
 
Conclusie 
Uit de gevoeligheidsanalyse blijkt dat in de autonome situatie na invoering van 
Betalen naar Gebruik op etmaalbasis een afname van verkeer en een afname van 
het reistijdverlies optreedt. 
Er blijft in de spitsuren sprake van een hoge I/C-waarde in combinatie met een lage 
rijsnelheid (zie deelrapport verkeer, par 5.2.9). Dat geldt zowel voor het weefvak 
direct ten zuiden van de Van Brienenoordbrug, maar ook het weefvak direct ten 
zuiden van het Terbregseplein.  
In de autonome situatie zien we dat Betalen naar gebruik nauwelijks effect heeft op 
de intensiteit op A16 en de knelpunten die op de A16 ontstaan in de spits.  
Het wordt iets rustiger op de A16, de spitsen blijven echter druk waardoor de 
knelpunten ook blijven bestaan.  
De noodzaak om maatregelen te treffen in de A16 Brienenoordcorridor blijft dus 
onverminderd bestaan. 

2.3.2 30 km/uur in stedelijk gebied 

De gemeente Rotterdam heeft het effect van de maatregel 30 km/u in het stedelijk 
gebied in kaart gebracht. Deze maatregel houdt in dat in woongebieden een 
maximumsnelheid van 30 km/uur wordt gehanteerd en op stedelijke stroomwegen 
veelal 50 km/uur.  

Invoering hiervan leidt tot minder autogebruik (en meer gebruik van OV en fiets). 
Echter, omdat autorijden door de stad minder aantrekkelijk wordt, zal vaker een 
route gekozen die loopt via de Ruit. Door uitvoering van dit beleid neemt gemiddeld 
genomen de intensiteit op de Ruit toe met 3% (gemeten op 4 locaties) wanneer 30 
km/u wordt ingevoerd.  

Op de A16 (Van Brienenoordbrug) is de toename eveneens 3%. 

Andere maatregelen zoals het Verkeerscirculatieplan en de mobiliteitstransitie 
hebben ook effect (op de Ruit respectievelijk +2% en -12%). Van de 
mobiliteitstransitie zijn de modelberekeningen nog globaal en gebaseerd op 
voorlopige aannames.  

Met het V-MRDH wordt voorlopig berekend dat de maatregelen gecombineerd 
uitkomen op een reductie van 4% van het verkeer op de Van Brienenoordbrug in 

Voertuigkilometers Autonoom 
2040 WLO Hoog 
zonder BnG 

Autonoom 
2040 WLO Hoog 
met BnG 

Projectgebied 100 94 
Invloedsgebied 100 93 

Voertuigverliesuren Autonoom  
2040 Hoog  
zonder BnG 

Autonoom  
2040 Hoog  
met BnG 

Projectgebied 100 71 
Invloedsgebied 100 76 
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het jaar 2040. Hiervan uitgaande betekent dit nog steeds een toename van het 
verkeer (2040 WLO Hoog) van circa 27% ten opzichte van het jaar 2018 en 
daarmee ook een toename van de knelpunten die momenteel al zichtbaar zijn in de 
corridor.  

2.4 Knelpuntformulering Onderzoek A16 Van Brienenoordcorridor  

De A16 van Brienenoordcorridor is het drukste stukje snelweg in Nederland en zelfs 
een van de drukste van Europa. In de huidige situatie maken 200.000 – 240.000 
motorvoertuigen per etmaal gebruik van de corridor A16. Verwachting is dat het 
gebruik van de A16 op werkdagen tot 2040 zal toenemen tot ca. 300.000 
mvt/etmaal volgens scenario WLO Hoog en tot ca. 240.000 mvt/etmaal volgens 
scenario WLO Laag.  

Het aantal voertuigkilometers zal richting 2040 verder blijven stijgen. Binnen het 
plangebied gaat het in scenario WLO Hoog op het hoofdwegennet om een toename 
van zo’n 40% ten opzichte van de huidige situatie. In de rest van de regio stijgt het 
aantal voertuigkilometers op het hoofdwegennet met ongeveer 28%.  

In scenario WLO Laag nemen de voertuigkilometers toe met 7% binnen het 
plangebied. In de rest van de regio nemen de voertuigkilometers af met ongeveer 
4% t.o.v. de huidige situatie door de realisatie van diverse infrastructurele projecten 
binnen dit invloedsgebied (verbreding van de A20 Gouda - Terbregseplein en 
realisatie van de A24 Blankenburg en A16 Rotterdam).  

Door de toename van verkeer zal in scenario WLO Hoog de congestie tussen nu en 
2040 nog fors toenemen. In het plangebied is in 2040 het totale reistijdverlies op 
het hoofdwegennet ongeveer 3x zo groot als in de huidige situatie. In de rest van 
het invloedsgebied gaat het op het hoofdwegennet om een verdubbeling tussen nu 
en 2040.  

In scenario WLO Laag is sprake van een afname van de congestie t.o.v. de huidige 
situatie. Dit wordt veroorzaakt door een minder sterke groei van de mobiliteit in dit 
scenario, terwijl wordt uitgegaan van de realisatie van dezelfde 
capaciteitsverruimende projecten (A20, A24 en A16 Rotterdam) als in scenario 
Hoog.  

Het bestaande hoofdwegennet in de regio Rotterdam is gevoelig voor verstoringen, 
mede omdat het aantal rivierkruisende wegen beperkt is. Zowel de A16 
Brienenoordcorridor als de A4 Beneluxcorridor zijn zwaar belast en hebben weinig 
restcapaciteit om extra verkeer als gevolg van incidenten elders op te vangen. 

Knelpunt 

In 2040 is er bij autonome ontwikkeling een potentieel verkeersknelpunt op de Ruit 
van Rotterdam bij de A16 Van Brienenoordcorridor. Bij scenario WLO Hoog in 2040 
zal dit knelpunt ZEKER ontstaan. Bij het scenario WLO Laag blijft het 
verkeersknelpunt ongeveer gelijk als de huidige situatie (2018). Daarbij is te 
bedenken dat bij WLO Laag de stedenbouwkundige ambities in Oostflank Rotterdam 
(Van A tot Z) veel lager zijn ingeschat! 

Zonder maatregelen in de corridor A16 mag worden verwacht dat de economische 
verlieskosten zullen verdubbelen tot ruim €50 miljoen per jaar in het jaar 2040 
(WLO Hoog), vergeleken met de huidige situatie (2018). Ook in het lage 
economische scenario blijven verlieskosten bestaan (WLO Laag: €10 miljoen tot €20 
miljoen per jaar). 

De coronapandemie heeft geen blijvend effect op het autogebruik in 2040. Het 
gebruik van autosnelwegen is in 2022 bijna weer even groot als vóór de 
coronapandemie. 
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Bij de invoering van betalen naar gebruik zal op etmaalniveau een afname van het 
verkeer en het ondervonden reistijdverlies optreden. In de spitsen blijft de 
verkeersdruk in de corridor A16 echter hoog met hoge I/C-waarden in combinatie 
met een lage rijsnelheid. Betalen naar gebruik heeft nauwelijks effect op de 
intensiteit en knelpunten op de A16. De noodzaak om maatregelen te treffen op de 
A16 blijft onverminderd bestaan. 
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3 Onderzochte denkrichtingen en alternatieven 

3.1 Denkrichtingen (Analytische fase) 

 
Uit de probleemanalyse is gebleken dat de A16 Van Brienenoordcorridor een serie 
van onderling samenhangende knelpunten bevat. Om het NMCA-knelpunt op de A16 
Van Brienenoordcorridor te verminderen, is het daarom niet zinvol om de 
effectiviteit van enkelvoudige (losse) maatregelen te beschouwen, die meestal 
slechts gericht zijn op één knelpunt. Immers, een aanpassing bij één knelpunt zal er 
in de meeste gevallen toe leiden dat de omvang van het eerstvolgende knelpunt 
door meer aanvoer van verkeer alleen maar groter wordt. Per saldo leidt dit dan 
nauwelijks tot een betere doorstroming van het verkeer. 
De oplossing is daarom gezocht in samenhangende maatregelpakketten / 
denkrichtingen, die een substantiële bijdrage dienen te leveren aan het verminderen 
van het NMCA-knelpunt op de A16 Van Brienenoordcorridor. Dit proces is 
beschreven in de Eindrapportage A16/OWN (werkspoor A16/OWN - fase 1 
alternatievenonderzoek). 
 
De analytische fase van dit onderzoek is gebruikt om verschillende denkrichtingen 
voor het oplossen van het verkeersknelpunt op de A16 Van Brienenoordcorridor te 
onderzoeken. Dit gebeurde aan de hand van de volgende stappen: 

1. Opstellen van een groslijst van mogelijke maatregelen en beoordeling 
daarvan op effectiviteit en realiseerbaarheid 

2. Met de resultaten van stap 1: samenstellen van logische 
maatregelpakketten/-ketens. Ieder maatregelpakketten is gebaseerd op een 
manier van denken (denkrichting). 

3. Beoordelen van de maatregelpakketten/denkrichtingen  
4. In deze fase is uitgebreid overleg gevoerd met betrokken bestuursorganen 

en het doorlopen van een participatieproces met als doel het verzamelen 
van ideeën en oplossingsrichtingen. Deze stap is beschreven in hoofdstuk 4. 

 
STAP 1 – Groslijst mogelijke maatregelen 

Op basis van de uitkomsten van diverse brainstormsessies en participatie-
overleggen hebben is een lijst opgesteld met ruim 100 mogelijke maatregelen om 
de geconstateerde problemen aan te pakken. Vervolgens zijn de maatregelen met 
de meeste effectiviteit en potentie geselecteerd.  

Iedere maatregel is kwalitatief beoordeeld op de criteria: 

• Verwacht effect: draagt de maatregel bij aan het oplossen van het NMCA-
knelpunt in de A16 Van Brienenoordcorridor? 

• Verkeersveiligheid: draagt de maatregel bij aan de verkeersveiligheid? 
• Inpassing: is de maatregel ontwerptechnisch maakbaar, en is er ruimte 

beschikbaar? 
• Scope: past de maatregel binnen de scope van het deelproject A16? 
• Kosten: past de maatregel binnen de schaalgrootte van het project? 

De uitkomsten van deze beoordeling zijn terug te vinden in de eindrapportage 
A16/OWN (werkspoor A16/OWN - fase 1 alternatievenonderzoek). Daarna zijn er uit 
de overgebleven maatregelen zes maatregelpakketten samengesteld die uitgaan 
van onderscheidende verkeerskundige principes. Denk daarbij aan het toevoegen 
van wegcapaciteit, het verminderen van de verkeersvraag, het ontvlechten of juist 
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vervlechten van verkeersstromen of het apart afwikkelen van ‘kritieke’ 
verkeersbewegingen. 

STAP 2 – Samenstellen maatregelpakketten 

Bij het ontwerpen en samenstellen van de maatregelpakketten zijn verschillende 
denkrichtingen gebruikt die als ‘leidend principe’ hebben gediend. Deze principes 
zijn: 

• Toevoegen wegcapaciteit (door bijvoorbeeld meer stroken) 
• Verminderen van het verkeer (door bijvoorbeeld het afleiden van stedelijk 

verkeer naar een nieuwe stadsoeververbinding) 
• Het ontvlechten, of juist vervlechten van verkeersstromen (het scheiden van 

verkeer op hoofd- en parallelbaan of juist niet) 
• ‘Kritieke’ verkeersbewegingen apart afwikkelen (waardoor deze niet meer 

verstorend zijn voor het doorgaand verkeer) 

Dit heeft in de analytische fase geleid tot de samenstelling van 5 
maatregelpakketten. Maatregelpakket 6 ‘Stedelijk verkeer via stadsbrug parallel aan 
de Ring’ is ingebracht vanuit de participatiegroep en in samenspraak verder 
ontwikkeld. Dit pakket gaat, naast maatregelen op de A16 zelf, uit van een 
stadsbrug voor stedelijk verkeer direct naast de Van Brienenoordbrug.  

Deze zes maatregelpakketten bestaan uit verschillende maatregelen die gezamenlijk 
in meerdere of mindere mate een oplossing bieden voor het knelpunt op de A16 Van 
Brienenoordcorridor. De pakketten zijn verkeerskundig doorgerekend en verder 
geoptimaliseerd. De volgende maatregelpakketten zijn onderzocht:  

• Maatregelpakket 1 Optimaliseren en bescheiden capaciteit toevoegen 

In dit pakket worden (bescheiden) uitbreidingen van de A16 toegepast. De 
belangrijkste maatregelen in dit pakket zijn dat de A16 parallelbaan op enkele 
plaatsen wordt verbreed en dat de capaciteit van de afrit naar aansluiting 
Barendrecht wordt vergroot. Daarnaast een fysieke scheiding in het weefvak 
Feijenoord-Ridderster. 

• Maatregelpakket 2 Grootschalig capaciteit toevoegen 

In dit pakket worden meer grootschalige capaciteitsuitbreidingen toegepast in 
combinatie met het verruimen van toe- en afritten. Er komt een fysieke scheiding in 
het weefvak Feijenoord-Ridderster.  

• Maatregelpakket 3 Omleiden kritische verkeersstromen 

Het uitgangspunt van dit pakket is dat de ‘kritische’ verkeersstromen (d.w.z. 
verkeersstromen met de meeste impact op de doorstroming van het verkeer) zo 
mogelijk apart worden afgewikkeld. Dat kan door middel van rijstroken buitenom of 
een fly-over/dive-under. Een voorbeeld daarvan is de fly-over die verkeer vanaf de 
Van Brienenoordbrug richting Rotterdam centrum langs het Kralingseplein leidt die 
is opgenomen in dit pakket. 

• Maatregelpakket 4 Systeem vereenvoudigen door rijbanen samen te voegen 

In dit pakket worden over langere afstanden de banen samengevoegd tot 5 of 6 
rijstroken. Hierdoor worden alle verkeersbewegingen mogelijk en de capaciteit 
maximaal benut. Bij realisatie van dit pakket moet er veel aandacht zijn voor 
bewegwijzering/begeleiden van het verkeer. 

• Maatregelpakket 5 Stedelijk verkeer leiden via onderliggend wegennet 

In dit pakket maken wordt maximaal gebruik gemaakt van de wegcapaciteit van de 
nieuwe stedelijke oeververbinding. De verkeersvraag op de Van Brienenoord-
corridor wordt lager doordat stedelijk verkeer (met herkomst én bestemming 
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Rotterdam en verkeer over langere afstand met herkomst óf bestemming in 
Rotterdam) dat nu nog gebruik maakt van een stukje A16, zoveel mogelijk via het 
onderliggend wegennet wordt geleid.  

• Maatregelpakket 6 Stedelijk verkeer via stadsbrug parallel aan de Ring 
(stadsbrug naast Van Brienenoordbrug)  

In dit maatregelpakket komt er een brug voor stedelijk verkeer direct naast de Van 
Brienenoordbrug. Om het stedelijk verkeer naar deze oeververbinding toe te leiden 
komt er een andere indeling op de A16 Terbregseplein – Ridderster. De huidige 
hoofdrijbanen in beide richtingen worden bestemd voor doorgaand verkeer van en 
naar de A16-zuid en A15-oost. De huidige parallelbanen in beide richtingen worden 
bestemd voor doorgaand verkeer van en naar de A15-west. Verder worden de 
aansluitingen op de Abram van Rijckevorselweg via het Kralingeseplein en de John 
F. Kennedyweg via het IJsselmondseplein gewijzigd. Daardoor rijdt het stedelijke 
verkeer (en een deel van het inkomende en uitgaande verkeer) via de stadsbrug en 
niet meer via de A16. 

STAP 3 – Beoordeling van de 6 maatregelpakketten 

In de analytische fase van het onderzoek is vooral onderzocht in hoeverre 
maatregelpakketten effectief genoeg zijn om het verkeersprobleem op de A16 Van 
Brienenoordcorridor te verminderen en of er effecten of gevolgen zijn die belangrijk 
genoeg zijn om pakketten voor de volgende fase te laten afvallen. Ook is gekeken 
naar de invloed op het onderliggend wegennet (zie Tabel 14).  

Tabel 13: beoordelingstabel maatregelpakketten A16 Van Brienenoordcorridor 
(Bron: NKO) 

Naast de beoordelingsaspecten die in de figuur hierboven staan aangegeven, zijn 
ook de investeringskosten geschat voor de maatregelen aan de A16 Van 
Brienenoordcorridor. Deze schatting is weergegeven in Tabel 15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 14: Kostenoverzicht maatregelen A16 Van Brienenoordcorridor 
 
In de inschatting van kosten van maatregelpakketten 5 en 6 zijn de kosten van de 
eventuele nieuw te realiseren stedelijke oeververbinding niet meegenomen. 

Maatregelpakketten A16 Pakket 
1 

Pakket 
2 

Pakket 3 Pakket 
4 

Pakket 
5 

Pakket 
6 

Beoordelingsaspecten        
Verminderen NMCA-knelpunt 
Van Brienenoordcorridor 

+ + + + + + 

Techniek - - - - - -- 
Inpasbaarheid 0 - 0 0 0 -- 
Milieueffecten  0 0 0 0 0 0 
Omgevingsaspecten  0 0 0 0 - - 

Maatregelpakket Bandbreedte kosten (miljoen €) 

Pakket 1 70-125 
Pakket 2 225-390 
Pakket 3 75-130* 
Pakket 4 200-355 
Pakket 5 155-270**/*** 
Pakket 6 350-620*** 
Excl. Fly-over Kraingseplein (is niet maakbaar) 
** excl. Tunnel onder Kralingsplein 
*** excl. Kosten voor stedelijke oeververbinding 
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Conclusies uit de Analytische fase. 

Enkele conclusies uit de Analytische fase zijn:  

• Hoewel verschillend van verkeerskundig principe, zijn alle 
maatregelpakketten effectief om het NMCA-knelpunt op de A16 Van 
Brienenoordcorridor te verminderen. 

• Er zijn grote verschillen in haalbaarheid en kosten. 
• In alle maatregelpakketten zitten maatregelen die lastig te realiseren zijn 

met in acht name van de richtlijnen (ROA 2019). 

In de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (juli 2021) zijn deze ideeën en 
oplossingsrichtingen geanalyseerd en geselecteerd dan wel beargumenteerd 
afgewezen. Met het vaststellen van het NKO zijn door het Bestuurlijk Overleg 
maatregelpakketten 2. 5 en 6 afgewezen. 

Dit betekent dat er in de beoordelingsfase 3 denkrichtingen (1, 3 en 4) verder 
uitgewerkt en beoordeeld. Deze zijn verder in het onderzoek benoemd als 
respectievelijk alternatieven A, B en C  

3.2 Alternatieven (Beoordelingsfase) 

3.2.1 Verrijken van de denkrichtingen naar alternatieven 

De denkrichtingen die in de analytische fase als kansrijk zijn aangewezen, bestaan 
uit meerdere maatregelen op diverse locaties binnen het plangebied. Bij de start van 
de beoordelingsfase zijn deze kansrijke denkrichtingen verrijkt door alle mogelijke 
maatregelen (dus ook degene die zijn afgevallen in de analytische fase) nog eens 
tegen het licht van de drie denkrichtingen te houden. Doel hiervan was: 

• Voorkomen dat een potentieel effectieve maatregel bij de overgang naar de 
volgende fase van dit onderzoek terzijde wordt gelegd. 

• Het alsnog laten afvallen van minder effectieve of minder goed maakbare 
maatregelen die onderdeel zijn van de verder uit te werken denkrichtingen. 

• Nagaan of de denkrichtingen die zijn doorgegaan naar beoordelingsfase 
verder kunnen worden verrijkt en geoptimaliseerd met maatregelen uit 
andere pakketten. 

Deze analyse is gedaan op basis van verkregen inzichten uit de 
verkeersberekeningen van de analytische fase. De maatregelen zijn hierop 
beoordeeld op expert judgement. Dit heeft ertoe geleid dat de gekozen 
maatregelpakketten van de denkrichtingen nog iets zijn aangepast, voordat deze in 
de beoordelingsfase als alternatieven nader zijn uitgewerkt.  

3.2.2 Uitbreiding plangebied van A16 richting Terbregseplein 

Naast de aanpassingen op maatregelniveau is ook het plangebied uitgebreid. Aan de 
noordzijde lag de grens van het plangebied aanvankelijk (conform start Analytische 
fase) ter hoogte van het begin van de splitsing van de A16 in een hoofdrijbaan en 
een parallelbaan even ten noorden van de aansluiting Kralingen.  

In de Analytische fase van het onderzoek is geconstateerd dat een uitbreiding van 
het plangebied met het GEHELE weefvak tussen Terbregseplein en aansluiting 
Kralingen (aansluiting 26) noodzakelijk is om het NMCA-knelpunt op de A16 Van 
Brienenoordcorridor significant te kunnen te verminderen. Onderzocht is wat de 
verkeerskundige consequenties zijn indien deze maatregel niet wordt uitgevoerd. Dit 
is vastgelegd in bijlage I “Gevoeligheidsanalyse referentie+ V26-05” van de 
Eindrapportage A16/OWN (werkspoor A16/OWN - fase 1 alternatievenonderzoek. 
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Samengevat is de conclusie dat: 

1. Indien het weefvak in noordelijke richting niet wordt verbreed, vanaf het 
weefvak congestie op de A16 ontstaat die terugslaat tot voorbij het 
knooppunt Ridderkerk-noord. De verliestijd dat het verkeer op de A16 
ondervindt, neemt als gevolg daarvan fors (tot 3 maal zo groot) toe. 

2. Indien het weefvak niet wordt verbreed in zuidelijke richting, ontstaat 
congestie vanaf het weefvak dat door het knooppunt terugslaat tot op de 
A20. Gezien de intensiteiten zal vooral het effect op de richting vanuit 
Gouda groot zijn. Doordat het knooppunt vastloopt kunnen ook 
verkeersstromen die niet via het weefvak rijden ernstige hinder ondervinden 
(zoals oost-west verkeer dat op de A20 blijft). 

Het knelpunt dat zonder plaatselijke verbreding van het weefvak zou ontstaan is 
dusdanig groot dat positieve effecten van maatregelen op de A16 Van 
Brienenoordcorridor zuidelijk van het weefvak grotendeels teniet worden gedaan. 
Verbreding van het weefvak in noordelijke richting én zuidelijke richting is hiermee 
voorwaardelijk voor het kunnen behalen van het gewenste doelbereik.  

Dit voorkomt eveneens grootschalige congestie op de A20 ten noorden van de stad. 
Belangrijk hierin is dat het verbeteren/waarborgen van de doorstroming op de A16 
en de Ruit uitwijkgedrag van snelwegverkeer naar het onderliggend wegennet 
tegengaat. 

3.2.3 Ontwerpen alternatieven 

Voor de beoordelingsfase van het deelproject A16 Van Brienenoordcorridor is een 
ontwerpnota opgesteld (deelrapport Ontwerpnota). Het document geeft een 
verantwoording van het wegontwerp. Voor ieder van de drie alternatieven zijn 
oplossingsvarianten tegen elkaar afgewogen en afwijkingen van de richtlijnen 
gemotiveerd. Zo zijn de gemaakte keuzes naar de uiteindelijk beoordeelde 
ontwerpen onderbouwd.  

Uitgangspunten bij het ontwerp zijn: 

• Het wegontwerp voldoet zoveel als mogelijk aan ROA (Richtlijnen Ontwerpen 
Autosnelwegen) en ROA-VIB (Veilige Inrichting Bermen) en Kader 
Wegontwerp RWS;  

• Ontwerpsnelheid hoofdbanen is 120 km/uur; op parallel- en rangeerbanen 
90 km/uur; 

• Alternatieven worden ontworpen om het verkeer te faciliteren volgens de 
cijfers van het scenario WLO Hoog; 

• Alternatieven voldoen aan kaders en grenswaarden milieu; 
• Ontwerp blijft zoveel als mogelijk binnen bestaande rijksgrenzen. 

In Tabel 16 staat beschreven hoe het ontwerpproces er in dit onderzoek op 
hoofdlijnen heeft uitgezien. 

Ontwerpfasen  Toelichting 

Functioneel ontwerp 
 Ontwerp in lengterichting  
 Vorm van knooppunten 
 Vorm van aansluitingen 

In de functioneel ontwerpfase gaat over 
functionaliteit en effectiviteit: het verbeeldt de 
werking van de alternatieven. Op grond van 
deze ontwerpen worden 
verkeersmodelberekeningen gemaakt.  
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Elementair ontwerp 
 3D wegontwerp 

In de elementair ontwerpfase wordt gekeken 
naar hoeveel ruimte het ontwerp nodig heeft 
volgens de kaders en richtlijnen. Dat brengt 
vanuit de feitelijke situatie de knelpunten in 
beeld. En geeft zogeheten dwangpunten mee 
aan het vervolgproces.  

Inpassend ontwerp 
 Kijken naar (technische) 

knelpunten met omgeving 

 In de inpassend ontwerpfase wordt gekeken 
naar de inpassing van het ontwerp in de 
omgeving, het oplossen van knelpunten uit 
het Elementair ontwerp. Dit levert 
onvermijdelijk afwijkingen t.o.v. kaders op. 

 Indien de afwijkingen acceptabel zijn, 
worden deze als aandachtpunt meegenomen 
in de planuitwerkingsfase, waarin 
verschillende mogelijkheden voor inpassing 
nader worden onderzocht. 

Tabel 15: Schematisch overzicht ontwerpproces 

3.2.4 Uitdagingen en dwangpunten bij het ontwerp 

• Het huidig wegontwerp van de A16 dateert uit de jaren 70. 
Wegverbeteringen volgens de ontwerprichtlijnen (ROA 2019) zijn dus op 
voorhand lastig te realiseren.  

• De stedelijke omgeving heeft zich in de afgelopen 50 jaar rondom de A16 
gevormd. Daarmee zijn er niet of nauwelijks mogelijkheden om de ruimte 
voor de A16 te vergroten en moet er veel inspanning worden geleverd de 
ontwerpen van de alternatieven in te passen. 

• De Van Brienenoordbrug wordt gerenoveerd. De inrichting en breedte van 
de Van Brienenoordbrug zijn conform het project V&R Van Brienenoordbrug. 
Er is wél enige ruimte om de tussenberm te verschuiven (rijstrookindeling 3 
+ 3 > 4 + 2)  

• De bestaande aansluitingen op A16 en A15 zijn gegeven (geen aansluitingen 
erbij of eraf). Wél mogelijk andere vorm van de aansluiting of verandering 
van aansluitende rijbaan (hoofdbaan of parallelbaan). 

Dwangpunten: 

• aansluiting op wegontwerp A16 Rotterdam (‘Groene boog’) en viaduct over 
Hoofdweg 

• bebouwde omgeving langs A16 
• watergangen langs A16 
• bestaande viaducten/onderdoorgangen 
• waterkering ten zuiden van Van Brienenoordbrug 

Tijdens het ontwerpproces zijn bij het uitwerken van de alternatieven de in het 
onderstaande figuur gepresenteerde inpassingsaandachtspunten naar voren 
gekomen (zie ook hoofdstuk 4). 

 

 

 



 

Pagina 41 van 92 

7af5e036-19a9-4d58-bad0-f69e9083cd25 

 

 

 

Over een drietal inpassingsthema’s zijn afspraken gemaakt: 

1- Inpassing van de A16 tussen Terbregseplein en aansluiting Kralingen. Dit komt 
door de volgende zaken: 

• de samenhang met programma A tot Z (aanpak van Alexander tot 
Zuidplein) waarin de gemeente Rotterdam haar stedenbouwkundige ambitie 
formuleert. Op welke plekken worden welke ontwikkelingen voorzien? 

• Het groen langs dit deel van A16: de bomen zullen voor een deel moeten 
worden verwijderd. Dat heeft te maken met de verbreding van het 
wegprofiel, maar ook met werkzaamheden die voor de wegverbreding 
moeten worden uitgevoerd. Er is een herplantplicht, dus de bomen komen 
weer terug, zij het misschien op een iets andere plek. 

• Aansluiting met A16 Rotterdam (Groene boog) bij het Terbregseplein 
Er is afgesproken om na de keuze van een voorkeursalternatief de 
stedenbouwkundige inpassing integraal uit te werken.  

2- De openbaar vervoervoorzieningen langs de A16 ten zuiden van de Van 
Brienenoordbrug. De busbanen zijn inpasbaar binnen de bestaande ruimte tussen de 
geluidwallen.  
Er is afgesproken om samen met de ov-bedrijven de exacte uitwerking in de 
planuitwerkingsfase op te pakken. 

3- Doelgroepenstrook vrachtverkeer A16 Van Brienenoordcorridor. De bestaande 
doelgroepenstrook (vrachtstrook) komt nu niet in de ontwerpen van de 
alternatieven terug om de vergelijkbaarheid tussen de alternatieven te waarborgen. 
Er is afgesproken om na bepaling van het voorkeursalternatief het nut van de 
doelgroepenstrook opnieuw te onderzoeken. 

• Groen en water Prinsenlaan –
Lucie Vuylstekeweg

• Primaire watergang langs A16 
• Raakvlak visie A-Z

Inpassing talud. Pand 
schietvereniging

Water en geluidswal Geluidswal en inpassing busbaan
Cornelis van Beverenbrug 
Inpassing busafrit

Onderhoudspad (Parallel aan 
Rijksweg) en Fennaweg

Ter hoogte van aansluiting
Feijenoord:

Doelgroepenstrook vrachtverkeer

Figuur 7: Aandachtspunten inpassing 
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3.2.5 Conclusies uit het ontwerpproces in de Beoordelingsfase 

Het ontwerpproces heeft geleid tot 3 (onder voorwaarden) realiseerbare 
alternatieven. Deze alternatieven A, B en C zijn in hoofdstuk 5 nader beschreven. 

A. Corridor optimaliseren door bescheiden capaciteit toevoegen 

Dit pakket van maatregelen gaat over het slimmer inrichten van de weg en het 
op kleine schaal rijstroken toevoegen. In de praktijk betekent dit dat er kleine 
uitbreidingen van de A16 komen. Op korte trajectdelen wordt een rijstrook aan 
de A16 toegevoegd en het weefvak bij aansluiting Feijenoord wordt aangepast. 

B. Verkeer 'om knelpunten heenleiden' 

Alternatief B lijkt sterk op alternatief A maar heeft een paar kenmerkende 
verschillen. De maatregelen in dit pakket zorgen ervoor dat verkeersstromen die 
files veroorzaken, worden omgeleid. Het verkeer rijdt via aparte rijstroken, 
waardoor de verkeersdruk minder wordt. Over korte afstand anders indelen van 
hoofd- en parallelrijbaan. Doorsteek vanaf A15 hoofdrijbaan naar parallelbaan 
tussen Barendrecht en Vaanplein.  

C. Systeem hoofd/parallelbanen aanpassen 

Anders dan alternatief A en B betekent alternatief C een systeemwijzging. In dit 
pakket van maatregelen worden parallel- en hoofdrijbaan ten zuiden van de 
aansluiting Kralingsplein tot aan Ridderster en Vaanplein samengevoegd. Je 
krijgt dan één baan van 6 rijstroken. Hierdoor wordt de totale capaciteit van de 
weg beter benut. 

 
Er blijven punten bij het ontwerp die in de planuitwerkingsfase aandacht vragen:  
• De 3 alternatieven A, B en C zijn in principe realiseerbaar, maar in het 

uiteindelijk ontwerp is in elk alternatief een aantal belangrijke concessies t.o.v. 
de ROA gedaan, te weten: 
o turbulentieafstanden en weefvaklengtes; 
o dwarsprofiel t.p.v. Van Brienenoordbrug; 
o boogstralen. 
Deze concessies betekenen geen showstopper voor de alternatiefkeuze, maar in 
de planuitwerkingsfase zal op een aantal (belangrijke) punten dieper naar het 
wegontwerp gekeken worden.  

• In de planuitwerkingsfase zal, uitgaande van een principekeuze voor één 
alternatief, uitwisseling met maatregelen uit andere alternatieven mogelijk 
blijven. 

• In de planuitwerkingsfase worden de inpassingsvraagstukken opgepakt (zie 
Inpassingsvisie en KES). 
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4 Participatieproces en ruimtelijke inpassing 

4.1 Participatieproces en organisatie 

Overheden hebben afgesproken dat belanghebbenden en geïnteresseerden in een 
vroeg stadium betrokken worden bij de voorbereiding van beleid of plannen. Zo 
komen belangen, meningen en creatieve ideeën op tijd op tafel. Daarbij krijgen 
belanghebbenden vooraf inzicht in het te doorlopen proces en worden zij 
geïnformeerd over wat er met de uitkomst wordt gedaan. De verwachting is dat 
hierdoor de besluitvorming en uitvoerbaarheid van besluiten worden verbeterd en 
versneld en het draagvlak voor plannen en het vertrouwen in de overheid groeien. 

Het participatieproces voor het werkspoor A16/OWN is door de werkgroep A16/OWN 
in samenwerking met BGSV, bureau voor stedenbouw en landschap opgezet en 
georganiseerd. In dit participatieproces konden - binnen vooraf gestelde 
onderzoekscope en spelregels - participanten ideeën en verbeteringen inbrengen in 
het ontwerpproces. Het participatieproces omvatte de (eerste) Analytische fase en 
(tweede) Beoordelingsfase van de MIRT-verkenning Oeververbindingen.  

Voor het deelgebied A16 Van Brienenoordcorridor/OWN is een uitgebreid 
participatietraject doorlopen met een participatiegroep. Via de website 
‘oeververbindingen.nl’ konden deelnemers zich hiervoor aanmelden. Deze 
participatiegroep bestaat uit omwonenden, maar ook deelnemers van diverse 
belangengroepen. De participatiegroep in bijeen geweest in vier werktafels in de 
Analytische fase en vier werktafels in de Beoordelingsfase, soms fysiek, soms via 
beeldverbinding. Daarnaast is er zes keer een ambtelijk overleg geweest.  

Het participatieproces is beschreven in de Participatierapporten deel 1 en 2 voor de 
A16 Van Brienenoordcorridor (deelrapport I). Deze rapporten geven inzicht in  

• de opgave en ambities ten aanzien van de inpassing van de maatregelen op 
het tracé A16 Van Brienenoordcorridor.  

• de wenselijke ruimtelijke uitgangspunten die een bijdrage leveren aan het 
verbeteren van stedelijke leefkwaliteit en die kansen voor mensen 
vergroten.  

De ingebrachte ideeën ten aanzien van de ambities zijn vanuit het participatieproces 
en de stakeholders in een Inpassingsvisie (deelrapport C) verwoord en verbeeld.  

Voor vastlegging en overdracht naar het ontwerpproces in de planuitwerkingsfase 
zijn de verschillende aandachtspunten uit het participatieproces ondergebracht in 
het Klant Eisen Systeem (KES). De KES wordt gebruikt om gedurende het hele 
project (van onderzoek tot en met de uitvoering) helder te krijgen en overzicht te 
houden wat er door omgevingspartijen van het project wordt verwacht. Met de 
inpassingsvisie en ook het gevulde Klant Eisen Systeem is het mogelijk om in de 
planuitwerkingsfase de ontwerpopgave integraal op te pakken en tot een optimaal 
ontwerp te komen van stad en weg, in een Integraal Inpassend Ontwerp (IIO). 

4.2 Gebiedskenmerken A16 Van Brienenoordcorridor 

4.2.1 Gebiedskwaliteiten 

Bestaande kwaliteiten in het gebied zijn het uitgangspunt voor toekomstige 
maatregelen aangezien deze het bewaren en versterken waard zijn. Daarom zijn de 
omgeving van de A16 Van Brienenoordcorridor met een gebiedskenmerkenkaart in 
beeld gebracht (zie figuur 8). In de kaart zijn de kwaliteiten in het gebied 
opgetekend.  
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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.  

Het gebied beschikt over verschillende kernkwaliteiten zoals een gevarieerd 
stadslandschap met duidelijke scheiding tussen woongebieden, werkgebieden en 
landschapsparken. Ook heeft het gebied grote rivieren met weidse vergezichten en 
markante bebouwing op de oevers. De kernkwaliteiten van het traject zijn het 

Figuur 8: Overzicht gebiedskenmerken (uit inpassingsvisie) 
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contrast tussen zichtbare werklandschappen en achter robuuste grondwallen en 
bomenrijen verscholen woongebieden. Verder bezit de weg over een zeer breed 
dwarsprofiel waardoor de weg een landschap op zichzelf wordt. Ook vormen de brug 
en de tunnel markante oriëntatiepunten voor de weggebruiker.  

De opgave in het gebied is het zorgdragen voor een eenduidig en helder wegbeeld 
als contrast met de snel opeenvolgende beelden van de weg in de omgeving. 

4.2.2 Ontwikkelingen stad 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. Belangrijke 
knopen worden met elkaar verbonden en getransformeerd tot aantrekkelijke 
verblijfsgebieden met wonen, werken en recreatie in hoge dichtheden. Tegelijkertijd 
wordt de groenstructuur versterkt door de verbindingen tussen wijken te 
vergroenen.  

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. 

4.3 Opgave en ambities 

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. 

Bij de uitvoering van de maatregelen op de A16 zullen een aantal van de hier 
beschreven ambities worden gerealiseerd binnen het project. Niet al deze ambities 
zullen binnen het project worden gerealiseerd. Wel wordt gezamenlijk met derde 
partijen gekeken naar meewerken aan de realisatie van de overgebleven ambities.  

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 in de volgende planuitwerkingsfase integraal bekeken worden. 

4.4 Werktafels: van gebiedskenmerken naar Inpassingsthema’s 

Tijdens de werktafels hebben omwonenden en andere belanghebbenden samen naar 
de projectomgeving gekeken en hebben zij op basis van de kenmerken van het 
gebied hun ideeën en aandachtspunten ingebracht, welke vervolgens zijn geordend 
en op kaart verbeeld. 
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Figuur 9: Resultaat van een van de werktafels 

Tijdens de werktafels zijn een aantal thema’s naar voren gekomen die belangrijk 
zijn voor de inpassing in de omgeving (sterke oost-west verbindingen, gezonde 
leefomgeving, slim ruimtegebruik en versterken ruimtelijk beeld. Deze vier thema’s 
zijn de grondslag voor de inpassingsvisie en worden onderstaand behandelt. 

4.4.1 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 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. 

Ambities die hier aan gekoppeld zijn: 

• De sociale veiligheid van de onderdoorgangen verbeteren door de 
onderdoorgangen aantrekkelijk in te richten. Door het toevoegen van 
nieuwe functies kan ook de sociale controle verbeteren. 

• De belevingswaarde van de onderdoorgangen verbeteren door kenmerkende 
landschappelijke en cultuurhistorische linten te versterken en groen toe te 
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voegen. Door groen toe te voegen kan de ecologische dwarsverbinding 
worden versterkt. De onderdoorgangen kunnen ook worden verbeterd door 
kunst en bijzondere verlichting. 

• De gebruikswaarde van de onderdoorgangen vergoten door een nieuwe 
programmering toe te voegen. Ook kan de verkeersveiligheid worden 
vergroot door voldoende ruimte te maken voor voetgangers en fietsers. Het 
verbinden van bestaande fietspaden en het verbeteren van de maaswijdte 
van de oost-west fietsverbinding wordt hierbij genoemd. 

• De waterverbindingen in oost-west richting verbeteren. 

4.4.2 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. 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. 

Ambities die hier aan gekoppeld zijn: 

• De groenstructuren langs de A16 Van Brienenoordcorridor behouden en 
verbeteren. Ook het behouden en versterken van de droge bermen met 
ecologische waarden (langs A16) en de groenstructuur langs de oevers van 
de Maas spelen hierbij een rol. De toegankelijkheid en zichtbaarheid van de 
groenstructuren te worden verbeterd. 

• De gebruikswaarde van de taluds langs de wegen vergroten en waar 
mogelijk plekken voor ontmoeting creëren, denk aan de inrichting van een 
geluidswal. 

• De verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers te verbeteren door het 
realiseren van een veilige route voor voetgangers en door meer ruimte te 
maken voor fietsers op de Van Brienenoordbrug.  

4.4.3 Slim ruimtegebruik 

Tussen het Terbregseplein en afrit Kralingen valt de A16 Van 
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. 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 Van 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. 
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Ambities die hier aan gekoppeld zijn: 

• Ruimte laten voor de toekomstige ontwikkelingen. 
• 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).  

• Het benutten van de ruimtes onder de aanbruggen van de Van 
Brienenoordbrug voor een nieuwe programmering waarmee de ruimte 
onderdeel wordt van de stad. 

4.4.4 Versterken ruimtelijk beeld 

Door de grote breedte is de infrastructuurbundel van de A16 een 
snelweglandschap op zichzelf met eigen vormgevingsprincipes. 
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. 

Ambities die hier aan gekoppeld zijn: 

• De iconische waarde van de Van Brienenoordbrug en omgeving te 
behouden. Hierbij kan worden gedacht aan; geluidwerende voorzieningen 
realiseren, gebaseerd op de geluidsschermen die al aanwezig zijn (met een 
moderne uitstraling). Ook het mee-ontwerpen van de stedelijke zijde van 
een geluidsscherm, afgestemd op de veranderende stedelijke omgeving 
ondersteund de iconische waarde. 

• 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. 

• Vergroten van groenstructuren door het kiezen voor een gevarieerd 
ingericht landschappelijke talud en het zoveel mogelijk in stand houden van 
de bestaande bomen en biodiversiteit. Hierbij kan de gebruikswaarde van de 
groenstructuur langs de snelweg worden vergroot door bijvoorbeeld een 
recreatieve betekenis te geven aan het groen.  

4.5 Meekoppelkansen 

Meekoppelkansen (tabel 17) zijn maatregelen die (deels) gecombineerd kunnen 
worden met een eventuele uitvoering van het project Van Brienenoordcorridor /A16. 
Betrokken partijen moeten vooraf duidelijk hebben afgesproken wie eigenaar is en 
hoe de bekostiging is geregeld. Een meekoppelkans kan op verschillende manieren 
worden behandeld: 

• direct meenemen in ontwerpproces (IN scope). 
• Meenemen als uitgangspunt/ opgave voor planuitwerkingsfase. 
• Wordt niet in maar naast het project opgepakt. Vastgelegd in 

bestuurlijke afspraken. 
• wordt niet meegenomen, rekening mee gehouden in dit project. 

 



 

Pagina 49 van 92 

7af5e036-19a9-4d58-bad0-f69e9083cd25 

 

 

 

Tabel 16: Meekoppelkansen 

 

4.6 Concluderend  

Erkend wordt dat niet alleen de A16 Van Brienenoordcorridor verandert, dat geldt 
ook voor het stedelijk gebied eromheen. Deze twee ontwikkelingen jagen elkaar aan 
en kunnen niet als losse opgaven worden gezien. Naast een noodzaak om aan een 
duurzame relatie tussen stad en weg te werken, worden er ook voldoende kansen 
gezien.  

 
  

 
MEEKOPPELKANS AANPAK 

1 A16 Terbregseplein – asl Kralingen > Integreren 
stedenbouwkundige ambities A tot Z   

Overleg RWS – gemeente Rotterdam in 
planuitwerking 

2 A16 Terbregseplein – Kralingseplein > Water, 
ecologische kwaliteit, watercompensatie 

In scope planuitwerking  

3 Optimaliseren gebruik ruimte onder 
aanbruggen van Brienenoordbrug - noordzijde 

Overleg RWS – gemeente Rotterdam en 
Capelle in planuitwerking 

4 Optimaliseren gebruik ruimte onder 
aanbruggen van Brienenoordbrug - zuidzijde 

Overleg RWS – gemeente Rotterdam in 
planuitwerking 

5 Fietsnetwerk - Verbinding Rivium met 
Rotterdam centrum 

Overleg RWS – MRDH in planuitwerking 

6 Fietsnetwerk - Opwaarderen route aanbruggen 
Van Brienenoordbrug 

Overleg RWS – MRDH – gemeente 
Capelle in planuitwerking 

7 A15 aansluiting Barendrecht (zuidkant) Overleg RWS – gemeente Barendrecht in 
planuitwerking 
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5 Beschrijving alternatieven 

Autonome situatie 2040 
 

Figuur 10: Schematisch overzicht autonome situatie 2040 

 
Algemeen 
De verschillen tussen alternatief A en B zijn niet groot. Kenmerkende verschillen zijn 
in de aanpak van het knelpunt in het weefvak vanaf de aansluiting Feijenoord en het 
Terbregseplein en de aanpak van het knelpunt op de parallelrijbaan op de A15 
tussen knooppunt Ridderkerk en Vaanplein. 
Het verschil tussen alternatieven A/B en alternatief C is meer een verschil op 
systeemniveau. Bij alternatief A/B blijft het bestaande systeem van hoofd- en 
parallelbanen in principe intact; bij alternatief C wordt ten zuiden van de Van 
Brienenoordbrug de hoofd- en parallelbanen samengevoegd. 
  



 

Pagina 51 van 92 

7af5e036-19a9-4d58-bad0-f69e9083cd25 

 

 

ALTERNATIEF A 

Optimaliseren en bescheiden capaciteit toevoegen 

Dit pakket van maatregelen gaat over het slimmer inrichten van de weg en het op 
kleine schaal rijstroken toevoegen. In de praktijk betekent dit dat er kleine 
uitbreidingen van de A16 komen. Op korte trajectdelen wordt een rijstrook aan de 
A16 toegevoegd en het weefvak bij aansluiting Feijenoord wordt aangepast. 

Van noord naar zuid naar west 

A16 

Het weefvak vanaf Terbregseplein wordt over een afstand van ca. 2 km 
verbreed van 5 naar 6 rijstroken (X1). Aansluitend daaraan wordt de 
parallelrijbaan verbreed met één rijstrook tot aan aansluiting Kralingen (A1). 

Ten zuiden van de Van Brienenoordbrug komt er een tussenberm in het 
weefvak (C1), met de mogelijkheid voor verkeer om vanaf de hoofdrijbaan 
naar de parallelbaan door te steken (en niet andersom). Daarmee zal vanaf 
aansluitingen Kralingen, Kralingseplein en Feijenoord het verkeer naar het 
zuiden gebruik moeten blijven maken van de parallelrijbaan. De 
parallelrijbaan wordt hierdoor zwaarder belast en krijgt er tussen de 
Ridderster en Ridderkerk-zuid één strook bij (C2). 

A15 

De parallelrijbaan richting west krijgt er tussen Ridderster en Vaanplein én 
iets voorbij het Vaanplein één rijstrook bij (E1 en X3), zodat er minder 
fileterugslag is op de A16 en de afrit Barendrecht wordt ontlast. 

Van zuid naar noord 

A16 

De parallelbaan tussen Ridderster (oprit Ridderkerk) en aansluiting 
Feijenoord krijgt er één rijstrook bij (D1). De verbindingsboog van A15 naar 
A16 hoofdrijbaan blijft over langere afstand 2-strooks, waardoor er ook op 
de hoofdrijbaan over enige afstand éen rijstrook bij komt (D3). 

Er komt tussen aansluiting Kralingen en het weefvak Terbregseplein op de 
parallelrijbaan één rijstrook bij (B1). Afrit 27 naar Rotterdam Prins 
Alexander wordt apart vanaf de parallelrijbaan A16 ingezet (X2). 

T.b.v. een correcte vergelijking van alternatieven wordt de 
doelgroepenstrook voor vrachtverkeer opgeheven verondersteld (D2). In de 
planuitwerkingsfase volgt onderzoek naar nut en noodzaak van de 
vrachtstrook binnen de context van het dan gekozen voorkeursalternatief. 
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ALTERNATIEF A 

Optimaliseren en bescheiden capaciteit toevoegen 
 

Figuur 11: Schematisch overzicht alternatief A 
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ALTERNATIEF B 

Omleiden kritische verkeersstromen 

De maatregelen in dit pakket zorgen ervoor dat verkeersstromen die files 
veroorzaken, worden omgeleid. Het verkeer rijdt via aparte rijstroken, waardoor de 
verkeersdruk minder wordt. Over korte afstand anders indelen van hoofd- en 
parallelrijbaan. Doorsteek vanaf A15 hoofdrijbaan naar parallelbaan tussen 
Barendrecht en Vaanplein. 

Van noord naar zuid naar west 

A16 

Het weefvak vanaf Terbregseplein wordt over een afstand van ca. 2 km 
verbreed van 5 naar 6 rijstroken (X1). Aansluitend daaraan wordt de 
parallelrijbaan verbreed met één rijstrook tot aan aansluiting Kralingen (A1). 

De toerit vanaf Kralingseplein naar Van Brienenoordbrug wordt gesplitst, 
zodat het verkeer vanaf Kralingseplein zowel naar parallelrijbaan als naar 
hoofdrijbaan kan. Daardoor komt er meer verkeer op de hoofdrijbaan en zal 
de wegindeling op de Van Brienenoordbrug anders worden: hoofdrijbaan 4 
stroken, parallelrijbaan 2 stroken (C5). 

Ten zuiden van de Van Brienenoordbrug komt er een tussenberm in het 
weefvak (C1), met de mogelijkheid voor verkeer om vanaf de hoofdrijbaan 
naar de parallelbaan door te steken (en niet andersom). Daarmee zal vanaf 
aansluiting Kralingen en aansluiting Feijenoord het verkeer naar het zuiden 
gebruik moeten blijven maken van de parallelrijbaan. De parallelrijbaan 
wordt hierdoor zwaarder belast en krijgt er tussen de Ridderster en 
Ridderkerk-zuid één strook bij (C2). 

A15 

Ontlasten van de parallelrijbaan A15 tussen Ridderster en aansluiting 
Barendrecht door een doorsteek te maken ten westen van aansluiting 
Barendrecht vanaf A15 hoofdrijbaan naar de verbindingsboog richting A29 
(E2). Dat maakt het mogelijk dat verkeer vanaf de A16 naar de A29 via de 
hoofdrijbaan van de A15 kan blijven rijden en dan via de doorsteek op de 
boog naar A29 komt.  

Iets voorbij het Vaanplein op de A15 parallelrijbaan één rijstrook erbij (X3), 
waardoor de doorstroming op de A15 parallelrijbaan verder verbetert. 

Van zuid naar noord 

A16 

De parallelbaan tussen Ridderster (oprit Ridderkerk) en aansluiting 
Feijenoord krijgt er één rijstrook bij (D1). De verbindingsboog van A15 naar 
A16 hoofdrijbaan blijft over langere afstand 2-strooks, wáardoor er ook op 
de hoofdrijbaan over enige afstand éen rijstrook bij komt (D3). 

Samenvoeging hoofdrijbaan en parallelrijbaan A16 t.h.v. aansluiting 
Kralingen (B3). Afrit 27 naar Rotterdam Prins Alexander wordt apart vanaf 
de parallelrijbaan A16 ingezet (X2). 

T.b.v. een correcte vergelijking van alternatieven wordt de 
doelgroepenstrook voor vrachtverkeer opgeheven verondersteld (D2). In de 
planuitwerkingsfase volgt onderzoek naar nut en noodzaak van de 
vrachtstrook binnen de context van het dan gekozen voorkeursalternatief. 
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ALTERNATIEF B 

Omleiden kritische verkeersstromen 
 

Figuur 12: Schematisch overzicht alternatief B 
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ALTERNATIEF C 

Systeem vereenvoudigen door hoofd- en parallelrijbaan samen te voegen. 

In dit pakket van maatregelen worden parallel- en hoofdrijbaan ten zuiden van de 
aansluiting Kralingsplein tot aan Ridderster en Vaanplein samengevoegd. Je krijgt 
dan één baan van 6 rijstroken. Hierdoor wordt de totale capaciteit van de weg beter 
benut. 

Van noord naar zuid naar west 

A16 

Het weefvak vanaf Terbregseplein wordt over een afstand van ca. 2 km 
verbreed van 5 naar 6 rijstroken (X1). Aansluitend daaraan wordt de 
hoofdrijbaan verbreed met één rijstrook tot aan aansluiting Kralingseplein 
(A2). 

Vanaf toerit Kralingseplein tot Ridderster worden hoofdrijbaan en 
parallelrijbaan samengevoegd tot één rijbaan van 6 stroken (C7). 

A15 

Vanaf aansluiting Barendrecht naar Vaanplein worden hoofdrijbaan en 
parallelrijbaan samengevoegd tot één rijbaan van 6 stroken (E3). 

Van west naar noord 

A15 

Vanaf aansluiting Barendrecht tot Ridderster één rijstrook erbij op de 
hoofdrijbaan (E4). 

A16 

Vanaf Ridderster tot aansluiting Kralingsplein worden hoofdrijbaan en 
parallelrijbaan samengevoegd tot één rijbaan van 6 stroken (D5). 

Er komt tussen aansluiting Kralingseplein en het weefvak Terbregseplein op 
de hoofdrijbaan één rijstrook bij (B2). Afrit 27 naar Rotterdam Prins 
Alexander wordt apart vanaf de parallelrijbaan A16 ingezet (X2 

T.b.v. een correcte vergelijking van alternatieven wordt de 
doelgroepenstrook voor vrachtverkeer opgeheven verondersteld (D2). In de 
planuitwerkingsfase volgt onderzoek naar nut en noodzaak van de 
vrachtstrook binnen de context van het dan gekozen voorkeursalternatief. 
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ALTERNATIEF C 

Systeem vereenvoudigen door hoofd- en parallelrijbaan samen te voegen. 
 

Figuur 13: Schematisch overzicht alternatief C 
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6 Kostenraming 

6.1 Methodiek 

De kostenraming is opgezet volgens Standaard Systematiek voor Kostenramingen – 
SSK-2018. Aan de basis van de SSK-ramingen liggen het hoeveelhedenboek en het 
prijzenboek ten grondslag. De gevolgde methodiek, hoeveelhedenboek en 
prijzenboek zijn beschreven in deelrapport C – Rapport Kostenraming. 

De alternatieven zijn opgebouwd uit maatregelen. De werkzaamheden die 
voortvloeien uit deze maatregelen, zijn vastgelegd in een ontwerpnota Functioneel 
Ontwerp en een ontwerpnota Elementair en Inpassend Ontwerp. De hierin 
omschreven maatregelen zijn (vanuit het 3D ontwerp) vertaald naar hoeveelheden. 
Deze hoeveelheden zijn uiteindelijk de basis voor de gemaakte kostenramingen. 

De maatregelen zijn per wegvak verder gespecificeerd in de ramingsonderbouwing.  

6.2 Grondslagen raming 

Prijspeil 

Het prijspeil van de kostenramingen is 1 juli 2021. Hier is voor gekozen vanwege de 
extreme prijsontwikkeling in 2022, die niet past in trend van de voorliggende jaren. 
De verwachting is, dat deze extreme ontwikkeling in de toekomst zal herstellen en 
weer in lijn komt met de voorgaande jaren. Een tweede reden om voor 2021 te 
kiezen is, dat de andere werksporen (Nieuwe oeververbinding en Algeracorridor) er 
ook voor hebben gekozen om prijspeil 2021 aan te houden. 

Het prijspeil van de raming zal ieder jaar worden geïndexeerd. 

Afbakening kostenraming 

De kostenramingen omvatten alle investeringskosten, te weten:  

• Bouwkosten: gemoeid met de fysieke realisatie van de in het project 
onderscheiden objecten;  

• Vastgoedkosten;  
• Engineeringkosten: de kosten van de opdrachtgever en opdrachtnemers 

voor het “denkwerk” op het gebied van de techniek en daarmee verband 
houdende vakgebieden met betrekking tot organisatie, milieutechnische, 
juridische en economische aspecten ; 

• Overige Bijkomende Kosten: alle kosten die niet tot de bouwkosten, 
vastgoedkosten en engineeringkosten worden gerekend  

• Voorts een budget Risicoreservering: ter dekking van de kennis- en 
toekomstonzekerheden van het project. Afwijkingen die na vaststelling van 
deze reservering binnen de scope kunnen worden opgelost, moeten uit deze 
reservering worden betaald.  

NIET opgenomen in de raming zijn: 

• sanering van eventueel verontreinigde gronden  
• extra kosten ten behoeve van eventueel aanvullende omgevingswensen  
• kosten voor beheer en onderhoud en/of levensduurkosten  
• kosten voor verwerving gronden, bebouwing en sloop van bebouwing  
• interne kosten Rijkswaterstaat  
• kosten ten aanzien van archeologie, niet-gesprongen explosieven en/of flora 

en fauna 



 

Pagina 58 van 92 

7af5e036-19a9-4d58-bad0-f69e9083cd25 

 

 

 

Ramingsonzekerheid en waarschijnlijkheid 

In een verkenningsfase wordt een ramingsonzekerheid van +/- 25% gehanteerd. 
Dit wil zeggen dat, hoewel de zogenaamde ‘middenwaarde’ de grootste 
waarschijnlijkheid heeft, ELK bedrag binnen de laagste en hoogste waarde 
uiteindelijk kan optreden. 

6.3 Ramingen 

Uiteindelijk zijn de volgende investeringskosten (inclusief BTW) geraamd:  

• Voor alternatief A: € 200 miljoen – 330 miljoen  
• Voor alternatief B: € 220 miljoen – 365 miljoen  
• Voor alternatief C: € 285 miljoen – 475 miljoen  

De verschillen tussen de 3 ramingen liggen voornamelijk bij de kunstwerken, die als 
gevolg van een gewijzigde rijbaanindeling moeten worden verbreed, dan wel worden 
“verplaatst” (sloop/nieuwbouw). Het is nog onzeker of dit uiteindelijk na 
gedetailleerd ontwerpen in de planuitwerkingsfase ook daadwerkelijk moet 
gebeuren. 

In het MIRT-overzicht 2022 is voor oplossingen die bijdragen aan het aanpakken 
van het verkeersknelpunt op de A16 Van Brienenoordcorridor € 200 miljoen 
(prijspeil 2019) uitgetrokken.  

De kostenramingen van de drie alternatieven laten zien, dat met de huidige 
uitgangspunten geen van de drie alternatieven binnen het ‘projectbudget’ past. Wel 
zijn versoberingen mogelijk, waarmee dit projectbudget meer “in zicht” komt dan 
wel haalbaar wordt geacht (bv. bij alternatief A): hierbij wordt met name gedacht 
aan het niet verbreden van een drietal kunstwerken, hetgeen dan leidt tot zgn. 
insnoeringen ter plaatse van de viaducten.  
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7 Beoordeling verkeerskundige effecten 

7.1 Methode 

In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke manier de verkeerskundige effecten van 
de drie alternatieven zijn beoordeeld. Om de verkeerskundige effecten te kunnen 
duiden is de volgende set van indicatoren gebruikt:   

1- Intensiteiten HWN en OWN 
2- Benutting (I/C-verhouding) 
3- Rijsnelheid en trajecttijden 
4- Netwerkprestatie 

 
Aan de hand van deze indicatoren zijn de drie alternatieven getoetst op het 
doelbereik:  
1 Verminderen NMCA knelpunt A16 van Brienenoordcorridor 
2 Verminderen verkeersknelpunt Algeracorridor 
3 Verbeteren robuustheid 
4 Verbeteren van het functioneren van het netwerk en op overige 

mobiliteitseffecten 
5 Doorstroming en netwerkeffecten auto 
6 Verkeersveiligheid auto 
7 Gevolgen bij calamiteiten 
 

Voor het maken van prognoses van de toekomstige mobiliteit en het maken van 
verkeersprognoses voor het hoofdwegennet is het Nederlands Regionaal Model 
(NRM) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gebruikt. De effecten op 
het onderliggend wegennet zijn in beeld gebracht met het regionale verkeersmodel 
V-MRDH 2.8. Dit verkeersmodel beschrijft in meer detail de verkeersafwikkeling op 
het onderliggend wegennet.  

Een beschrijving van het NRM en het V-MRDH is opgenomen in deelrapport Verkeer 
(deelrapport F). 
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7.2 Indicatoren (zie ook deelrapport Verkeer - deelrapport F). 

7.2.1 Verkeersintensiteiten HWN en OWN 

Het effect op verkeersintensiteiten en I/C-verhoudingen is onderzocht op een vast 
aantal locaties, zogenaamde thermometerpunten. De in dit onderzoek gehanteerde 
thermometerpunten op het hoofdwegennet (1 t/m 10, groen) en stedelijk wegennet 
(A t/m P, oranje) zijn weergegeven in Figuur 14: Overzicht thermometerpunten 
verkeersonderzoek. 

Intensiteiten wegvakken HWN 

In tabel 18 zijn voor de thermometerpunten, zoals weergegeven in figuur 13, per 
alternatief de verwachte etmaalintensiteiten in 2040 weergegeven. 

Tabel 17: Verkeersintensiteit op een gemiddelde werkdag op het HWN in de 
referentiesituatie en alternatieven 2040 (‘thermometerpunten’) 

 
Locatie Autonoom Alternatief A Alternatief B Alternatief C 

1 
A16 weefvak Terbregseplein 263.900 291.600 

(+10%) 
289.800 
(+10%) 

289.400 
(+10%) 

2 A16 tussen Kralingen en 
Kralingseplein 266.300 290.500 

(+9%) 
288.600 
(+8%) 

288.700 
(+8%) 

3 
A16 Van Brienenoordbrug 303.600 325.600 

(+7%) 
324.800 
(+7%) 

326.100 
(+7%) 

4 A16 tussen Feijenoord en 
knp. Ridderkerk-Noord 271.800 304.100 

(+12%) 
308.400 
(+13%) 

305.200 
(+12%) 

Figuur 14: Overzicht thermometerpunten verkeersonderzoek 
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5 A16 tussen knp. Ridderkerk-
Noord- en -Zuid 333.400 337.500 

(+1%) 
338.800 
(+2%) 

337.700 
(+1%) 

6 A15 tussen Barendrecht en 
knp. Vaanplein 258.400 263.300 

(+2%) 
265.000 
(+3%) 

264.500 
(+2%) 

7 
A4 Beneluxtunnel 206.400 202.400 (-

2%) 
201.700 (-
2%) 

202.800 (-
2%) 

8 
A16 Groene Boog 126.100 125.600 

(±0%) 
125.400 (-
1%) 

125.500 
(±0%) 

9 A20 tussen Crooswijk en 
Terbregseplein 147.700 152.000 

(+3%) 
152.000 
(+3%) 

152.200 
(+3%) 

10 A20 tussen Terbregseplein en 
Alexander 217.800 219.200 

(+1%) 
219.200 
(+1%) 

219.300 
(+1%) 

Hieruit volgt dat de alternatieven onderling nauwelijks verschillen qua 
etmaalintensiteit, maar ten opzichte van de autonome situatie wel een grote 
verkeersaantrekkende werking richting de A16 tot gevolg hebben.  

Op locaties 1 t/m 4 stijgt de etmaalintensiteit in alle alternatieven met zo’n 25.000 à 
30.000 motorvoertuigen per dag. Op de A16 ten zuiden en de A15 ten westen van 
de Ridderster is de toename kleiner met zo’n 5000 motorvoertuigen extra per dag. 
De toename op de A16 leidt tot een afname op de parallel gelegen A4 
Beneluxtunnel. 

Intensiteiten stedelijke wegen (OWN) 

Tabel 19 toont voor de thermometerpunten, zoals weergegeven in figuur 1, per 
alternatief de verwachte etmaalintensiteiten in 2040 op het onderliggend wegennet. 
Hierin is te zien dat er kleine afnames aanwezig op de oeverkruisingen binnen 
Rotterdam (Willemsbrug, Erasmusbrug en Maastunnel). Op de Hoofdweg en de 
Abram van Rijckevorselweg zijn enkele kleine toenames te zien als gevolg van een 
verschuiving van verkeer vanaf het onderliggend wegennet naar de A16. De overige 
verschillen op het onderliggend wegennet zijn zeer klein. 

Tabel 18 Verkeersintensiteit op een gemiddelde werkdag op het HWN in de 
referentiesituatie en alternatieven 2040 (‘thermometerpunten’) 

 
Locatie Autonoom Alternatief A Alternatief B Alternatief C 

A Willemsbrug 16.100 16100 
(0%) 

15500  
(-4%) 

15600  
(-3%) 

B Erasmusbrug 34.200 34200 
(0%) 

33900  
(-1%) 

33800  
(-1%) 

C Maastunnel 50.300 50300 
(0%) 

49500  
(-2%) 

49600  
(-1%) 

D Algerabrug 40.100 40100 
(0%) 

39500  
(-1%) 

39600  
(-1%) 

E Hoofdweg west 24.300 24300 
(0%) 

25100  
(3%) 

25000  
(3%) 
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F Hoofdweg oost 26.400 26400 
(0%) 

26700  
(1%) 

26600  
(1%) 

G Jacques Dutilhweg west 27.800 27800 
(0%) 

27800  
(0%) 

27800  
(0%) 

H Jacques Dutilhweg oost 23.500 23500 
(0%) 

23500  
(0%) 

23700  
(1%) 

I Abram van Rijckevorselweg west 53.900 53900 
(0%) 

54200  
(1%) 

54800  
(2%) 

J Abram van Rijckevorselweg oost 67.100 67100 
(0%) 

67300  
(0%) 

67500  
(1%) 

K Stadionweg 48.300 48300 
(0%) 

48200  
(0%) 

48100  
(0%) 

L Ridderkerk A38 38.300 38300 
(0%) 

38700  
(1%) 

38700  
(1%) 

M IJsselmondse Randweg 22.800 22800 
(0%) 

22900  
(0%) 

22400  
(-2%) 

N Dierensteinweg 19.300 19300 
(0%) 

19400  
(1%) 

19300  
(0%) 

O Verenambachtsweg 33.900 33900 
(0%) 

34000  
(0%) 

33900  
(0%) 

P Vaanweg 54.300 54300 
(0%) 

54400  
(0%) 

56300  
(4%) 

 

Totaalbeeld effecten op intensiteiten 

Er zijn nauwelijks verschillen tussen de alternatieven.  

In figuur 14 is een zogenaamde ‘verschilplot’ van verkeersintensiteiten (etmaal. 
werkdag) weergegeven. De afbeelding toont het verschil in verkeersintensiteit in 
scenario WLO Hoog tussen alternatief A (ongeveer gelijk voor B en C) en de 
autonome situatie 2040. Rood is een toename van de intensiteit, groen betreft een 
afname. 

Het totaalbeeld is dat op het hoofdwegennet de intensiteiten toenemen binnen het 
plangebied (de A16 Van Brienenoordcorridor). Er ontstaat voor het noord-zuid 
verkeer een preferentie voor de route via de A13, A20 en A16 boven de route via de 
A4 en A15. 

Op het onderliggend wegennet rijdt per saldo minder verkeer (wel kleine toenames 
op enkele naar de A16 toeleidende wegen). Door afname van de hoeveelheid 
verkeer en betere doorstroming richting hoofdwegennet ook op het onderliggend 
wegennet minder reistijdverlies. 

Op het onderliggend wegennet zijn de verschillen ten opzichte van de autonome 
situatie klein. Ook hier zijn alternatieven onderling niet onderscheidend. De parallel 
aan de A16 gelegen wegen op het OWN in Rotterdam en Capelle laten een kleine 
daling zien (Erasmusbrug en Willemsbrug). De toe-leidende wegen op het OWN van 
en naar de A16 laten een gelijkblijvende of een kleine toename zien (o.a. Van 
Rijckevorselweg). 
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7.2.2 Benutting (I/C-verhouding) 

Door middel van een berekening van de verhouding tussen verkeersintensiteit (I) en 
de beschikbare verkeerscapaciteit (C) kan worden bepaald hoe ‘vol’ een weg/traject 
is. Aan de ene kant betekent een hogere I/C een betere benuttingsgraad van de 
infrastructuur, maar anderzijds leidt een te hoge I/C tot congestie. 

Komt de waarde van de I/C-verhouding boven 0,8, dan wordt de restcapaciteit klein 
en zal de verkeersafwikkeling kwetsbaar worden voor verstoringen. Komt de I/C 
boven 0,9 dan is er weinig tot geen restcapaciteit, hetgeen leidt tot een slechte 
verkeersafwikkeling met structurele filevorming.  

In deelrapport Verkeer (deelrapport F, tabel 17 en 18) zijn de I/C-verhoudingen 
opgenomen. Hieronder de conclusies per traject. 

1- Weefvak Terbregseplein – aansluiting Kralingen 

Op het weefvak ten zuiden van het Terbregseplein blijven als gevolg van de 
verkeersaantrekkende werking de I/C-verhoudingen hoog, ondanks de extra 
rijstrook in beide richtingen. In zuidelijke richting dalen de I/C-verhoudingen in 
beide spitsen in alle alternatieven naar waarden rond de 0,9. In noordelijke richting 
laat alternatief B de grootste verbetering zien op het weefvak. In dit alternatief 
komen hoofd- en parallelbaan al eerder samen, en heeft verkeer over een grotere 
afstand de gelegenheid om voor te sorteren voor een van de richtingen bij het 
Terbregseplein.  

2- Traject aansluiting Kralingen - Kralingsplein 

Op de A16 tussen Kralingen en het Kralingseplein zijn in alternatief A en B, afgezien 
van het gebruik van de vrachtstrook door al het verkeer, geen infrastructurele 
wijzigingen voorzien. Hierdoor blijven de I/C-verhoudingen op dit deel in alternatief 
A en B in de meeste gevallen ongeveer gelijk aan de autonome situatie, of stijgen 
nog iets verder als gevolg van de algehele toename van het verkeer op de A16. Het 
opheffen van de vrachtstrook (i.c. toegankelijk maken voor alle verkeer) leidt op de 
hoofdrijbaan in noordelijke richting wel tot iets lagere I/C-verhoudingen. In 
alternatief C verdeelt het verkeer zich anders over hoofd- en parallelbaan, met als 
gevolg betere I/C-verhoudingen op deze locatie.  

Figuur 15: Verschilplot verkeersintensiteiten (etmaal, werkdag) tussen 
alternatief A en autonome situatie 2040 (scenario WLO Hoog) 
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3- Van Brienenoordbrug 

De Van Brienenoordbrug blijft in alle alternatieven zwaar belast, met in beide 
spitsen I/C-verhoudingen tussen de 0,9 en de 1,0.  

4- Aansluiting Feijenoord – knooppunt Ridderkerk-Noord 

Op de A16 tussen Feyenoord en knooppunt Ridderkerk-Noord verbeteren in 
alternatief A en B in zuidelijke richting de I/C-verhoudingen dankzij de ontvlechting 
van dit weefvak. In alternatief C is hier in zuidelijke richting sprake van een weefvak 
met een extra rijstrook, waarbij de I/C-verhouding hoog blijft. In noordelijke 
richting verbeteren de I/C-verhoudingen, op de hoofdrijbaan als gevolg van het 
gebruik van de vrachtstrook door al het verkeer, en op de parallelbaan door een 
extra rijstrook.  

5- Knooppunt Ridderkerk-Noord - knooppunt Ridderkerk-Zuid 

Op de A16 tussen knooppunt Ridderkerk-Noord en knooppunt Ridderkerk-Zuid dalen 
in alternatief A en B de I/C-verhoudingen op de parallelbaan in zuidelijke richting 
(‘achterommetje’) dankzij een extra rijstrook.  

6- A15 Barendrecht - knooppunt Vaanplein 

Op de A15 tussen Barendrecht en knooppunt Vaanplein wordt in westelijke richting 
in alle alternatieven capaciteit toegevoegd: in alternatief A door middel van een 
extra rijstrook op de parallelbaan, in alternatief B door middel van een extra 
rijstrook op de hoofdrijbaan gevolgd door een doorsteek richting de parallelbaan, en 
in alternatief C door middel van een extra rijstrook op de hoofdrijbaan gevolgd door 
een breed weefvak van 6 rijstroken. Dit leidt in alle alternatieven in westelijke 
richting tot substantieel lagere I/C-verhoudingen. 

7.2.3 Rijsnelheid en trajecttijden 

Rijsnelheden 

De met het verkeersmodel berekende gemiddelde gereden snelheid van het verkeer 
is in tabel 19 en 20 in deelrapport Verkeer (deelrapport F) opgenomen. Hieronder de 
conclusies. 

De effecten van alternatieven A en B zijn vergelijkbaar, en laten op de meeste 
locaties hogere rijsnelheden zien. Wel blijft in de ochtendspits de snelheid op het 
weefvak ten zuiden van het Terbregseplein laag, als gevolg van fileterugslag van 
knelpunten stroomafwaarts en het vele wevende verkeer op het weefvak zelf. In 
beide richtingen blijft de hoofdrijbaan zwaar belast door de verkeersaantrekkende 
werking, met als gevolg vooral in de avondspits lagere rijsnelheden in zuidelijke 
richting tussen Kralingen en het Kralingseplein en in noordelijke richting tussen 
knooppunt Ridderkerk-Noord en Feyenoord (op de Van Brienenoordbrug zelf is een 
uitbreiding van het aantal rijstroken niet mogelijk).  

Alternatief B laat in zuidelijke richting vóór de Van Brienenoordbrug lagere 
snelheden zien. Dit wordt veroorzaakt doordat in dit alternatief een doorsteek is 
toegevoegd vanaf het Kralingseplein naar de hoofdrijbaan, gevolgd door een andere 
rijstrookindeling op de brug (4 rijstroken hoofdrijbaan, 2 rijstroken parallelbaan). 

In alternatief C bestaat de Van Brienenoordbrug in beide richtingen uit een brede 
rijbaan met 6 rijstroken. Met name in noordelijke richting leidt dit tot lagere 
rijsnelheden, als gevolg van rijstrookwisselingen en terugslag die ontstaat bij het 
Kralingseplein en via de afrit terugslaat tot op de A16. Op wegvak 2 in zuidelijke 
richting heeft C een hogere rijsnelheid doordat het verkeer zich anders kan verdelen 
over hoofd- en parallelrijbaan op dit deel van de corridor. Verkeer naar de afrit 
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Feijenoord kan in alternatief C namelijk voor de hoofdrijbaan kiezen terwijl in 
alternatieven A en B dit verkeer via de parallelrijbaan moet rijden. 

Trajecttijden 

Voor een aantal trajecten is in deelrapport Verkeer (tabel 22 en tabel 23) per 
alternatief de gemiddelde reistijd in minuten voor respectievelijk de ochtend- en 
avondspits in 2040 bepaald, en afgezet tegen de reistijd in de autonome situatie en 
de freeflow reistijd (reistijd zonder vertraging).  

Conclusie is allereerst dat de onderlinge verschillen tussen de alternatieven A, B en 
C vrij klein zijn. Verder is te zien dat de reistijden in het plangebied in de meeste 
gevallen een verbetering geven van enkele minuten ten opzichte van de autonome 
situatie. In de ochtendspits is er tevens een reistijdverbetering te zien op de A4 
tussen knooppunt Benelux en het Kethelplein in noordelijke richting. In de 
avondspits verbetert de reistijd op de A20 in oostelijke richting tussen het 
Kethelplein en het Terbregseplein iets. Op de overige trajecten is het verschil ten 
opzichte van de autonome situatie hooguit een minuut. Ten opzichte van freeflow 
blijft er bovendien op alle trajecten sprake van extra reistijd. 

7.2.4 Netwerkprestaties 

Voertuigverliesuren 

Berekend is de ontwikkeling van het aantal voertuigverliesuren (VVU) in de 
alternatieven op het hoofdwegennet en het onderliggend wegennet weergegeven 
ten opzichte van de autonome situatie. Een afname van het aantal VVU betekent 
een afname van de congestie en de vertraging die weggebruikers meemaken. 

Hierbij is onderscheid gemaakt in een plangebied (gebied in de directe omgeving 
van de A16) en een groter invloedsgebied (volledige regio Rotterdam en Dordrecht), 
zie figuur 15.  
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Figuur 16: Projectgebied (blauwe lijn) en invloedsgebied (groene lijn) 

Conclusie is dat het aantal VVU’s en daarmee de congestie binnen het plangebied 
substantieel afneemt (zie tabel 20). Op het hoofdwegennet daalt in de alternatieven 
het aantal voertuigverliesuren fors met zo’n 25 à 30%. Ook op het onderliggend 
wegennet neemt de congestie met meer dan 5% af. Binnen het invloedsgebied blijft 
het aantal voertuigverliesuren in alle alternatieven nagenoeg gelijk, zowel op het 
hoofdwegennet als op het onderliggend wegennet (zie tabel 21). 

Tabel 20: Index ontwikkeling VVU (congestie) plangebied (autonoom = 100) 

PROJECTGEBIED Autonoom Alternatief A Alternatief B Alternatief C 

HWN 100 69 70 74 

OWN 100 93 94 94 

Tabel 191: Index ontwikkeling VVU (congestie) plangebied (autonoom = 100) 

INVLOEDSGEBIED Autonoom Alternatief A Alternatief B Alternatief C 

HWN 100 99 99 100 

OWN 100 100 100 100 

Voertuigkilometers 

Berekend is de ontwikkeling van de verkeersprestatie op het hoofdwegennet per 
alternatief weergegeven ten opzichte van de autonome situatie 2040. Ook hierbij is 
onderscheid gemaakt in plangebied en invloedsgebied. 

Uit tabellen 22 en 23 blijkt dat de onderlinge verschillen tussen de alternatieven 
zeer beperkt zijn. Binnen het plangebied laten alle alternatieven op het 
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hoofdwegennet een toename zien van zo’n 4% en op het dichtbij de A16 gelegen 
OWN een afname van zo’n 15%. Binnen het veel grotere invloedsgebied blijft het 
aantal voertuigkilometers in alle alternatieven nagenoeg gelijk. 

Tabel 20: Index ontwikkeling Voertuigkilometers plangebied (autonoom = 100) 

PROJECTGEBIED Autonoom Alternatief A Alternatief B Alternatief C 

HWN 100 104 104 104 

OWN 100 85 85 85 

Tabel 21: Index ontwikkeling Voertuigkilometers plangebied (autonoom = 100) 

INVLOEDSGEBIED Autonoom Alternatief A Alternatief B Alternatief C 

HWN 100 100 100 100 

OWN 100 100 100 100 

7.2.5 Conclusies uit indicatoren 

In alle drie de alternatieven wordt er extra capaciteit gecreëerd op de A16 
Brienenoordcorridor. Dit heeft een verkeersaantrekkende werking tot gevolg, 
waardoor de intensiteiten op de A16 stijgen met zo’n 25.000 à 30.000 
motorvoertuigen per dag (toename van ongeveer 10%) in scenario Hoog. Dit wordt 
deels veroorzaakt door een verschuiving van verkeer, waardoor er afnames zijn op 
de A4 Beneluxtunnel en op het onderliggend wegennet.  

Uit het verkeersonderzoek blijkt dat de reistijd ten opzichte van de autonome 
situatie verbetert. Op het hoofdwegennet daalt in scenario Hoog in de alternatieven 
het aantal voertuigverliesuren binnen het plangebied fors met zo’n 25 à 30%. Ook 
op het onderliggend wegennet neemt de congestie binnen het plangebied met meer 
dan 5% af. De onderlinge verschillen tussen de alternatieven zijn erg klein. Het 
bestaande hoofdwegennet in de regio Rotterdam is gevoelig voor verstoringen, 
mede omdat het aantal rivierkruisende wegen beperkt is.  

Doordat de A16 meer verkeer kan afwikkelen ontstaat een robuuster netwerk, dat 
beter eventuele calamiteiten kan opvangen. Deze extra robuustheid is vooral 
beschikbaar buiten de spitsperioden. In de spitsperioden is de corridor ook met de 
capaciteitsuitbreiding in de alternatieven dusdanig druk dat de restcapaciteit erg 
beperkt is in geval van incidenten. 

Algemeen gesteld scoren alle drie de alternatieven positief op de meeste criteria 
voor verkeer. Alternatief A en B scoren overal hetzelfde en C scoort op één punt 
anders. Geen van de alternatieven zorgt voor een vermindering van het knelpunt 
Algeracorridor. 
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7.3 Toetsing verkeersthema’s aan het doelbereik 

7.3.1 Verminderen knelpunt A16 van Brienenoordcorridor 

De beoordeling van het criterium; Verminderen knelpunt A16 Van 
Brienenoordcorridor is uitgevoerd aan de hand van de reistijdverbeteringen op 
relevante trajecten in het studiegebied.  

Uit de analyse blijkt dat in de meeste gevallen de reistijd ten opzichte van de 
autonome situatie verbetert met enkele minuten. De onderlinge verschillen tussen 
de alternatieven zijn erg klein. Door de verkeer aantrekkende werking van de 
capaciteitsuitbreidingen is de uiteindelijke reistijdverbetering iets minder groot dan 
alleen verwacht mag worden op basis van de extra capaciteit. Daarom krijgen alle 
drie de alternatieven als score een +. 

7.3.2 Verbeteren robuustheid verkeersnetwerk 

Het criterium; Robuustheid is bepaald op basis van beschikbaarheid van capaciteit 
op het traject zelf of op alternatieve routes gedurende incidenten.  

In alle drie de alternatieven wordt er extra capaciteit gecreëerd op de A16 
Brienenoordcorridor. Dit betekent dat de A16 meer verkeer kan afwikkelen. Hierdoor 
kan de A16 ook meer verkeer afwikkelen bij bijvoorbeeld een incident op de parallel 
gelegen A4 Beneluxtunnel of A24 Blankenburgtunnel. Er ontstaat zo een robuuster 
netwerk, dat beter eventuele calamiteiten kan opvangen.  

In alternatief A en B blijft het bestaande systeem van hoofd- en parallelbanen op de 
A16 grotendeels in stand. In beide alternatieven wordt zowel op de hoofd-als 
parallelbaan op diverse locaties capaciteit toegevoegd. Dat betekent dat bij een 
calamiteit op de parallelbaan een deel van het verkeer een alternatief heeft via de 
hoofdrijbaan. Idem voor een calamiteit op de hoofdrijbaan.  

In alternatief C wordt het bestaande systeem van hoofd-en parallelbanen op de A16 
vervangen door één brede rijbaan. Dat levert in een reguliere situatie meer 
capaciteit op, maar bij een calamiteit zal sneller de gehele rijbaan geblokkeerd 
raken.  

Omdat alternatief A en B wat beter in staat zijn om calamiteiten op te vangen dan 
alternatief C, krijgen alternatief A en B qua robuustheid een score +, en alternatief 
C een 0. 

7.3.3 Verbeteren van het functioneren van het netwerk 

Het criterium; Verbeteren van het functioneren van het netwerk is beoordeeld op 
basis van reistijdverbeteringen, verandering in het aantal voertuigverliesuren en 
betrouwbaarheid van het tracé (zie tabel 24). De betrouwbaarheid is kwalitatief in 
beeld gebracht door te kijken naar de restcapaciteit op het tracé (op basis van de 
I/C-verhoudingen). Hoe meer restcapaciteit aanwezig is, hoe minder de snelheid zal 
dalen bij een toename van het verkeer. In de meeste gevallen verbetert de reistijd 
ten opzichte van de autonome situatie met enkele minuten.  

De onderlinge verschillen tussen de alternatieven zijn erg klein. Het aantal 
voertuigverliesuren binnen het plangebied neemt fors af. Alle drie de alternatieven 
hebben een afname van het aantal voertuigverliesuren van zo’n 20 à 25% in het 
plangebied tot gevolg. Mede door de sterke verkeersaantrekkende werking is de 
afname in het invloedsgebied veel kleiner.  

De I/C-verhoudingen van de alternatieven dalen over het algemeen weliswaar iets, 
maar met name als gevolg van de verkeersaantrekkende werking blijven deze hoog, 
met als gevolg weinig restcapaciteit. Door de verkeersaantrekkende werking van de 
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capaciteitsuitbreidingen is de uiteindelijke verbetering van het functioneren van het 
netwerk iets minder groot dan alleen verwacht mag worden op basis van de extra 
capaciteit.  

De onderlinge verschillen tussen de alternatieven zijn klein. Daarom krijgen alle drie 
de alternatieven als score een +. 

 

Tabel 22: Score Verkeer per alternatief 

Aspect Criterium Subcriterium 
Alternatieven 

A B C 

Verkeer Toetsing aan het 
doelbereik 

Verminderen knelpunt A16 van 
Brienenoordcorridor 

+ + + 

Verminderen knelpunt 
Algeracorridor 

0 0 0 

Verbeteren robuustheid + + 0 

Verbeteren van het 
functioneren van het netwerk 

+ + + 
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7.4 Toetsing aan overige mobiliteitseffecten 

7.4.1 Verkeersveiligheid auto 

Kader Verkeersveiligheidseffectbeoordeling (VVE) 

Wet beheer rijkswaterstaatwerken (Wbr) omvat eisen met betrekking tot het 
wegontwerp, aanpassingen aan de weg en Beheer & Onderhoud op het 
Rijkswegennet. Hierin staat dat een VVE uitgevoerd dient te worden in de 
voorbereidingsfase van infrastructuurprojecten.  

Deze VVE maakt onderdeel uit van het onderzoek voor de A16 Van 
Brienenoordcorridor. Een VVE dient altijd uitgevoerd te worden indien sprake is van 
een verkenning/planstudie, ongeacht de aanwezigheid van een 
alternatievenvergelijking.  

De VVE is in het Wbr gedefinieerd als “een strategische vergelijkende beoordeling 
van het effect dat een nieuwe weg of een grondige wijziging van het bestaande 
wegennet hebben op het verkeersveiligheidsniveau van het wegennet”. Het is 
belangrijk dat de verkeersveiligheidseffecten inzichtelijk worden gemaakt voor de 
huidige situatie, autonome situatie (“niets doen”) en de verschillende 
projectalternatieven. De werkwijze voor de VVE is beschreven in het Kader 
Verkeersveiligheid versie 3.0 d.d. 17 maart 2020, deel B. In het Kader 
Verkeersveiligheid zijn dertien stappen onderscheiden, deze stappen zijn ook 
herkenbaar in de opbouw van het deelrapport Verkeersveiligheidseffectbeoordeling 
A16 Van Brienenoordcorridor.  

Huidige situatie en autonome situatie A16 Van Brienenoordcorridor 

In de landelijke rapportage van Rijkswaterstaat “Veilig over Rijkswegen” worden 
autosnelwegen met elkaar vergeleken aan de hand van risicocijfers: het aantal 
slachtofferongevallen afgezet tegen de verkeersprestatie (RWS, 2020) per traject. 
De risicocijfers liggen op de delen van de A15 en A16 die tot het plangebied behoren 
hoger dan het landelijk gemiddelde.  

Dit betekent dat op de trajecten van de A15 en A16 in het plangebied relatief veel 
ongevallen plaatsvinden. Er zijn geen blackspots aangewezen op de delen van de 
A15 en A16 die tot het plangebied behoren. Het kilometerinterval 22.0-22.9 op de 
A16 hoofdrijbaan rechts is wel aangeduid als onveilig kilometerinterval, omdat in de 
periode 2018-2020 minimaal 6 slachtofferongevallen hebben plaatsgevonden. 

De verkeersveiligheidsrisico’s nemen in de autonome situatie toe in vergelijking met 
de huidige situatie. Dit wordt met name veroorzaakt door de hogere I/C-
verhoudingen in de autonome situatie, wat leidt tot een grotere potentiële kans op 
flank- en kop/staartongevallen. Daarnaast is in de autonome situatie de 
doorgetrokken A16 gerealiseerd waarmee de configuratie bij knooppunt 
Terbregseplein complexer wordt. Het aantal zeer kritische elementen met een groot 
of zeer groot risico neemt toe ten opzichte van de huidige situatie. 

Beoordeling alternatieven - Hoofdwegennet 

In het deelrapport Verkeersveiligheidseffectbeoordeling A16 Van 
Brienenoordcorridor is een overzicht van risico’s in de huidige situatie (HS), 
autonome situatie (AS) en de projectalternatieven weergegeven.  

In de projectalternatieven zijn minder risico’s geconstateerd dan in de autonome 
situatie. Dit geldt ook voor het aantal zeer grote verkeersveiligheidsrisico’s.  

Op de A15 neemt het aantal verschillende verkeersveiligheidsrisico’s af van 9 in de 
huidige en autonome situatie naar 7 risico’s in alternatief A en 6 risico’s in de 
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alternatieven B en C. Op de A15 zijn geen zeer grote verkeersveiligheidsrisico’s 
geconstateerd.  

Op de A16 is het aantal risico’s in alternatief A en B (30 risico’s) lager dan in 
alternatief C (32 risico’s) en de autonome situatie (35 risico’s). Ook het aantal zeer 
grote verkeersveiligheidsrisico’s neemt af van 9 in de autonome situatie naar 7 
(alternatief A) en 8 (alternatief B en C) zeer grote risico’s. Zie tabel 25. 

Tabel 23: Totaalscores kwalitatieve beoordeling projectalternatieven 

 Huidige 
situatie 

Autonome 
situatie 

Alternatief A Alternatief B Alternatief C 

Gemiddeld risico 29 17 13 14 14 

Groot risico 13 18 17 14 16 

Zeer groot risico 6 9 7 8 8 

Aantal risico’s 48 44 37 36 38 

Totaalscore 1210 1240 1050 1020 1080 

 

Beoordeling alternatieven - Onderliggend wegennet 

De verkeersintensiteit neemt toe op een aantal verbindingswegen tussen de 
A15/A16 en Rotterdam-Centrum. Tegelijkertijd neemt de verkeersintensiteit af op 
ontsluitingswegen tussen het noorden en zuiden van Rotterdam als gevolg van de 
aantrekkende werking van de A16 in de projectalternatieven. Er zijn beperkte 
verschillen tussen de alternatieven en het effect op het verkeersveiligheidsrisico op 
het onderliggend wegennet is beperkt. 

Concluderend 

De verschillen tussen de alternatieven zijn klein (zie tabel 25). Alternatief B kent 
een iets gunstigere beoordeling dan alternatieven A en C. 

Alle alternatieven zijn positief beoordeeld ten opzichte van de autonome situatie, 
maar kennen nog diverse (zeer) grote verkeersveiligheidsrisico’s na realisatie van 
het projectalternatief. Deze risico’s zitten met name rond toe- en afritten, korte 
opeenvolging van keuzepunten, complexe (a)symmetrische weefvakken met hoge 
I/C-verhoudingen en een krap dwarsprofiel op diverse locaties.  

Concluderend is er vanuit verkeersveiligheidsoogpunt een lichte voorkeur voor 
alternatief B en is alternatief C het minst gewenst. 
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7.4.2 Gevolgen bij calamiteiten 

Het criterium; gevolgen bij calamiteiten (zie tabel 26) is beoordeeld door een 
kwalitatieve beschouwing van de bereikbaarheid voor hulpdiensten.  

In alternatief A en B blijft het bestaande systeem in stand. De bereikbaarheid voor 
hulpdiensten blijft vergelijkbaar. Alternatief A en B krijgen daarom als score een 0.  

In alternatief C wordt het bestaande systeem van hoofd- en parallelbanen op de A16 
vervangen door één brede rijbaan. Waar in de autonome situatie de hoofdrijbanen 
door de fysieke scheiding ten opzichte van de parallelbanen niet vanaf iedere toerit 
direct te bereiken zijn, is dat in alternatief C wel het geval. Dit verbetert de situatie 
voor hulpdiensten. Alternatief C krijgt daarom als score een +. 

 

Tabel 24: Gevolgen bij calamiteiten 

7.5 Gevoeligheidsanalyse Betalen naar Gebruik 

In de gevoeligheidsanalyse Betalen naar Gebruik (BNG) is onderzocht in welke mate 
alternatief A nog steeds substantieel bijdraagt aan het verminderen van het NMCA-
knelpunt A16 Van Brienenoordcorridor (zie tabel 27). Omdat voor de 
verkeersberekeningen alternatieven B en C gelijk zijn aan A, is 1 
gevoeligheidsanalyse hier voldoende. Het effect van de gevoeligheidsanalyse 
alternatief A (plangebied) is ZONDER BNG 28% afname van de VVU. In het scenario 
MET BNG neemt met alternatief A het aantal VVU in het plangebied af met 23% 
t.o.v. de autonome situatie 2040. Omdat het aantal VVU in de autonome situatie 
2040 MET BNG al lager is, is het te behalen effect met het projectalternatief ook wat 
kleiner. Dit is verklaarbaar, omdat het knelpunt in het scenario MET BNG al kleiner 
is. Er is minder probleem op te lossen.  

Tabel 25: Gevoeligheidsanalyse Betalen naar Gebruik (BnG) 

  

Aspect Criterium Sub-criterium 
Alternatieven 

A B C 

Verkeer 
Overige 
mobiliteits-
effecten 

Doorstroming en netwerkeffecten 
auto 

+ + + 

Verkeersveiligheid auto + + + 

Gevolgen bij calamiteiten 0 0 + 

Voertuigverliesuren Autonoom 
2040 Hoog 
zonder BNG 

Alternatief A 
2040 Hoog 
zonder BNG 

Autonoom 
2040 Hoog 
met BNG 

Alternatief A 
2040 Hoog 
met BNG 

Plangebied 100 72 71 55 
Invloedsgebied 100 99 76 74 
Plantgebied   100 77 
Invloedsgebied   100 98 
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Conclusie 

Berekend is dat zowel in de situatie met als zonder BNG de verliestijd door het 
projectalternatief in het plangebied significant afneemt. BNG zorgt voor een extra 
afname van de ondervonden verliestijd binnen het plangebied.  

De gevoeligheidsanalyse laat zien, ongeacht de invoering van BnG, dezelfde 
wegvakken in de spitsen slecht doorstromen (een hoge I/C-waarde in combinatie 
met een lage rijsnelheid). Wanneer het projectalternatief wordt ingevoerd in 
combinatie MET BnG, dan is dit alternatief nog steeds effectief en het aantal 
ondervonden voertuigverliesuren neemt met ca. 23% af in het plangebied.  
Dit effect is voor de 3 alternatieven ongeveer hetzelfde. 
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8 Beoordeling op milieu effecten 

8.1 Algemeen  

Als onderdeel van het onderzoek is een beoordeling op de milieueffecten uitgevoerd 
. In deze beoordeling zijn de 3 alternatieven beoordeeld op verschillende 
milieuaspecten welke zijn genoemd in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) 
en nader uitgewerkt in het document concretisering beoordelingskader.  

Deze documenten zijn opgesteld op het niveau van de MIRT verkenning 
Oeververbindingen regio Rotterdam. Hiermee is deze beoordeling op milieu-effecten 
consistent met de effectbeoordeling van de andere deelprojecten. 

De effectbeoordeling heeft plaatsgevonden op basis van een baseline van het 
ontwerp dd 1 april 2022. 

Op figuur 16 is het plangebied (blauw) en invloedsgebied (groen) weergegeven. 
Binnen het plangebied vinden de fysieke aanpassingen plaats, binnen het 
invloedsgebied kunnen verkeerseffecten optreden en zijn deze onderzocht en 
berekend. 

 

Effectbeoordeling in een vijfpuntsschaal 

De effecten van de verschillende alternatieven zijn per criteria beoordeeld aan de 
hand van een vijfpuntschaal zoals hieronder afgebeeld. 

Figuur 17: Plangebied en invloedsgebied 
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Score Verklaring 
++ Zeer positieve effecten  

+ Positieve effecten 

0 Geen of geringe effecten 

- Negatieve effecten 

- - Zeer negatieve effecten  
 

8.2 Potentiële effecten van project 

In deze paragraaf worden achtereenvolgens de effecten van de alternatieven 
beschreven van: 
1. Geluid 
2. Luchtkwaliteit 
3. Externe veiligheid 
4. Ecologie 
5. Bodem 
6. Water 
7. Landschap, cultuurhistorie en archeologie 
8. Duurzaamheid 
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8.2.1 Geluid en Trillingen 

Voor geluid heeft een effectbeoordeling plaatsgevonden voor de volgende criteria; 
juridische maakbaarheid, aantallen gehinderden, akoestisch ruimtebeslag, Trillingen.  

Voor het criteria juridische maakbaarheid is gekeken naar de implicaties van de Wet 
milieubeheer en de Omgevingswet. Voor de rijkswegen hebben beide wetten geen 
gevolgen. Alle alternatieven zijn juridisch maakbaar. 

Uit het onderzoek blijkt dat in alle alternatieven sprake is van een toename van het 
geluid ten opzichte van de autonome situatie (situatie volgens geluidregister), 
behalve langs de A16 (zie figuur 17). De verschillen tussen de alternatieven 
onderling zijn klein, zodat onderstaande conclusies op alle alternatieven van 
toepassing zijn: 

• Langs de A15 is de geluidbelasting 0,5 à 1,5 dB hoger*; 
• Langs de A16 is de geluidbelasting ongeveer gelijk of iets lager*; 
• Langs de A20 is de geluidbelasting 0,5 à 1,5 dB hoger*. 

 

Figuur 18; Verschil geluidbelasting per alternatief t.o.v. autonome situatie 
(geluidregister 

* dit betreft de gemiddelde toename en deze geldt voor het grootste deel van het 
onderzoeksgebied. Lokaal kunnen er plekken zijn met een grotere toename.  

Uit de analyse voor het criteria aantallen gehinderden blijkt dat het aantal 
gehinderden zal toenemen. De toename van het aantal gehinderden bedraagt 1,8% 
bij de alternatieven A en B en 1,6% bij alternatief C. De onderlinge verschillen zijn 
klein, wat voor een belangrijk deel wordt verklaard doordat er op het onderliggend 
wegennet nauwelijks verschillen optreden. Hierdoor verandert de geluidbelasting 
niet of nauwelijks voor woningen waarvoor een gemeentelijke of provinciale weg 
maatgevend is voor de geluidbelasting. 

Wanneer naar het criteria Akoestisch ruimtebeslag wordt gekeken blijkt dat het 
totale oppervlak met een geluidbelasting van 50 dB of hoger bij alle alternatieven 
met ca. 0,6% toe neemt ten opzichte van de autonome situatie. 
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Voor wat betreft trillingen is gekeken naar de afstandsafname tussen woningen en 
dichtstbijzijnde rijlijn. Deze afname is maximaal 3,5 m. Voor alle varianten geldt dat 
er in de bestaande en toekomstige situatie binnen 50 m geen woningen liggen.  

De beoordelingssystematiek voor hinder is strenger dan de beoordelingssystematiek 
voor schade. Omdat alle woningen voldoen aan de beoordelingssystematiek voor 
hinder voldoen alle woningen aan de beoordelingssystematiek voor schade. Hiermee 
is het effect voor het aspect trillingen voor hinder voor alle varianten neutraal en 
gelijk. 

Conclusie  

Uit het onderzoek is gebleken dat de alternatieven A, B en C niet onderscheidend 
zijn voor geluid. Bij alle alternatieven neemt het aantal gehinderden licht toe ten 
opzichte van de autonome situatie waardoor er sprake is van een negatieve score. 
De verandering van het akoestisch ruimtebeslag is gering, de score blijf neutraal. 
Voor het aspect trillingen is het effect voor hinder voor alle varianten neutraal en 
gelijk. 

 

Tabel 26: geluidseffecten per alternatief 

8.2.2 Luchtkwaliteit 

Het resultaat van de concentratieberekeningen wordt beoordeeld op de criteria; 
maximale concentraties NO2, PM10 (fijn stof) en PM2,5(zeer fijn stof), juridische 
maakbaarheid, maximale planbijdrage, planbijdrage in oppervlakte en planbijdrage 
op bestaande gevoelige bestemmingen (woningen).  

Wanneer wordt gekeken naar de maximale concentraties 2040 is te zien dat ten 
opzichte van de referentiesituatie de concentraties in de alternatieven vlak langs de 
rijksweg A16 toe nemen. Voor NO2 neemt de gemiddelde concentratie in het 
studiegebied beperkt toe, voor de overige stoffen blijft deze gelijk. Ter hoogte van 
de woningen nemen de concentraties in het studiegebied voornamelijk af. 

Op het gebied van juridische maakbaarheid  kan worden vastgesteld dat in de ‘worst 
case’ de grenswaarden van NO2, PM10 als PM2,5 niet worden overschreden bij 
maximaal gebruik van de weg in 2031. Dit betekend dat de alternatieven A, B en C 
juridische maakbaar zijn.  

Voor de Maximale planbijdrage zijn de toe- en afnames kleiner dan 0,1 µg/m3. De 
planbijdrage op bestaande woningen wijst uit dat ter hoogte van bestaande 
woningen voornamelijk afnames als gevolg van andere routekeuzes optreden.  

Conclusie  

De maximale concentraties in de alternatieven A, B en C overschrijden de 
grenswaarden voor luchtkwaliteit niet. Er wordt voor alle alternatieven geen 
belemmering gezien voor luchtkwaliteit. De effecten zijn zeer beperkt en daarom 
gelden neutrale beoordelingen en is er geen onderscheid tussen de alternatieven. 

Beoordelingscriteria A B C 

Aantal gehinderden - - - 

Aantal woningen 50 dB of hoger 0 0 0 

Akoestisch ruimtebeslag 0 0 0 

Juridische maakbaarheid 0 0 0 

Trillingen 0 0 0 
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Tabel 27: Luchtkwaliteitseffecten per alternatief 

8.2.3 Externe veiligheid 

Voor externe veiligheid is er gekeken naar de criteria plaatsgebonden risico, 
groepsrisico, plasbrandaandachtsgebied (PAG) / brandaandachtsgebied (Bag) en 
explosieaandachtsgebied.  

Op het gebied van plaatsgebonden risico scoren de alternatieven neutraal. De PR-
plafonds zullen niet wijzigen ten opzichte van de referentsituatie omdat de 
wegaanpassing niet leidt tot hogere transportaantallen. Daarnaast wijzigen de 
ongevalsfrequentie en de referentiepunten niet. 

Voor groepsrisico scoren de alternatieven A en B neutraal omdat de wegvakken van 
de A15 en de A16 voldoen aan de criteria die de beleidsregels stellen voor het GR-
plafond. Voor alternatief C geldt dat conform Artikel 7 van de beleidsregels getoetst 
moet worden aan de hoogte van het groepsrisico en dat er een 
verantwoordingsplicht geldt. Reden is dat de hoofdrijbaan van de A16 gedeeltelijk 
met 2 rijstroken per rijrichting wordt verbreed door het samenvoegen van hoofd en 
paralelbanen. Het groepsrisico vormt naar verwachting geen belemmering. Omdat 
niet wordt voldaan aan Artikel 7 van de beleidsregels heeft alternatief C een 
negatieve score ten opzichte van de referentiesituatie. Het groepsrisico en de 
verantwoording dienen in de volgende fase verder te worden uitgewerkt.  

Door de wegverbredingen zullen de PAG en Bag naar buiten schuiven. Dit kan 
consequenties hebben voor het aantal objecten/gebouwen en locaties die binnen het 
aandachtsgebied komen te liggen. Het aandachtsgebied zal voor alternatief A en B 
maximaal 1 rijstrookbreedte verschuiven en in alternatief C op sommige plaatsen 2 
rijstrookbreedtes. Binnen het aandachtsgebied worden hiermee geen relevante 
nieuwe objecten/gebouwen toegevoegd.  

Wel ligt er in alternatief C een aandachtspunt ten zuiden van de van 
Brienenoordbrug betreffende het kantoorpand aan de Bovenweg. Aanbeveling is dit 
te beschouwen wanneer alternatief C verder wordt uitgewerkt voor het tracébesluit.  

De alternatieven A en B scoren negatief op het criterium explosieaandachtsgebied 
(Eag) omdat er meer bebouwing binnen het aandachtsgebied komt te liggen. 
Alternatief C scoort eveneens negatief omdat er significant meer (beperkt) 
kwetsbare gebouwen worden toegevoegd binnen het aandachtsgebied. Bij de 
beoordeling van de weg onder de Omgevingswet ligt hier een aandachtspunt. In een 
omgevingsvisie dient een gemeente een afweging te maken over het vaststellen van 
voorschriftengebieden. Binnen deze gebieden gelden extra bouwkundige 
maatregelen voor nieuwe gebouwen. Voor de categorie zeer kwetsbaar gebouw 
dienen voorschriftengebieden standaard te worden ingesteld. 

Conclusie 

Op de criteria Plaatsgebonden Risico en Plasbrandaandachtsgebied / 
Brandaandachtsgebied scoren alle alternatieven neutraal. Op het criterium 
Groepsrisico scoort alternatief C negatief omdat in dit alternatief de hoofdrijbaan 

Beoordelingscriteria A B C 

Maximale concentraties 2040 0 0 0 

Juridische maakbaarheid 0 0 0 

Maximale planbijdrage 0 0 0 

    

Planbijdrage op bestaande woningen 0 0 0 
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van de A16 gedeeltelijk met 2 rijstroken per rijrichting wordt verbreed door het 
samenvoegen van hoofd en parallelbanen. De alternatieven A en B scoren neutraal.  
Dit is een onderscheidend effect van alternatief C.  

Op het criterium Explosieaandachtsgebied (Eag) scoren alle alternatieven negatief. 
De Alternatieven A en B scoren negatief omdat er meer bebouwing binnen het 
aandachtsgebied komt te liggen. Alternatief C scoort eveneens negatief omdat er 
significant meer (beperkt) kwetsbare gebouwen worden toegevoegd binnen het 
aandachtsgebied.  

 

Tabel 30: Externe veiligheidseffecten per alternatief 

8.2.4 Ecologie 

Voor het thema ecologie is in dit onderzoek gekeken naar de criteria Natura 2000-
gebieden, beschermde soorten, houtopstanden, KRW, NNN-gebieden, overige 
groenstructuren en biodiversiteit. Er is onderzocht in hoeverre eventuele negatieve 
effecten op ecologie kunnen worden verminderd of ‘gerepareerd’ (mitigatie). 

Binnen een straal van 25 kilometer hemelsbreed rond alle wegen die door het 
project met een substantiële toename van de hoeveelheid verkeer te maken krijgen 
liggen 18 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Van deze gebieden zijn 
habitattypen en leefgebieden in 16 Natura 2000-gebieden in de huidige situatie al 
overbelast. Het voornemen leidt tot een toename van stikstofdepositie op meerdere 
stikstofgevoelige en al overbelaste habitattypen en/of leefgebieden in zes Natura 
2000-gebieden, dit zijn Biesbosch, Uiterwaarden Lek, Meijendel & Berkheide, 
Solleveld & Kapittelduinen, Nieuwkoopse Plannen & De Haeck, Krammer-Volkerak 
en Westduinpark & Wapendal. Het is daarom niet uitgesloten dat het project leidt 
tot significant negatieve effecten op Natura 2000-gebieden als gevolg van een 
toename van depositie. Alle alternatieven scoren dan ook negatief op het criterium 
Natura 2000-gebieden. Het is nog onduidelijk of deze effecten kunnen worden 
verminderd door andere maatregelen. Naar verwachting zijn de alternatieven op dit 
thema niet onderscheidend. De stikstofdepositie in de aanlegfase van het project is 
nog niet berekend omdat veel informatie ten aanzien van werkzaamheden en in te 
zetten materiaal nog niet bepaald is. Hiermee dient rekening te worden gehouden in 
het vervolg van het project. 

Op het criteria beschermde soorten kan een zeer negatief effect optreden. Alle drie 
de alternatieven scoren een --. De aanwezigheid van beschermde soorten in het 
plangebied dient te worden onderzocht zodat de negatieve effecten kunnen worden 
verminderd. Na mitigatie maatregelen scoren de drie alternatieven een -.  

Wanneer wordt gekeken naar houtopstanden kan worden geconcludeerd dat voor 
alternatief B minder houtopstanden worden gekapt dan voor alternatief A en C. Voor 
alternatief C wordt het grootste oppervlakte houtopstanden gekapt. Omdat in 
stedelijk gebied houtopstanden schaars zijn krijgen alle alternatieven een --. Na 
mitigatie (herplant bomen) wordt dit een -. De voorgenomen werkzaamheden 

Beoordelingscriteria A B C 

Plaatsgebonden risico 0 0 0 

Groepsrisico 0 0 - 

Plasbrandaandachtsgebied/brandaandachtsgebied 0 0 0 

Explosieaandachtsgebied - - - 
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grijpen niet in op enig KRW-lichaam, alle alternatieven krijgen een 0. Negatieve 
effecten voor NNN gebieden kan op voorhand worden uitgesloten. De drie 
alternatieven krijgen een 0. 

Het criterium overige groenstructuren kijkt naar weidevogelgebieden en groene 
bufferzones. Beide liggen op voldoende afstand en scoren daardoor neutraal voor 
alle alternatieven. 

Op het criterium Biodiversiteit Rotterdam scoren alle alternatieven zeer negatief 
omdat door de voorgenomen ontwikkeling leefgebieden van verschillende planten en 
dieren worden aangetast. Na mitigatie is de score voor alle alternatieven een -. 

Conclusie 

De drie alternatieven scoren negatief op het criterium Natura-2000 gebieden. De 
score na mitigatie is nog onbekend. Op de criteria beschermde soorten, 
houtopstanden en biodiversiteit scoren alle alternatieven na mitigatie negatief. Op 
de criteria KRW, Natuurnetwerk Nederland en overige groenstructuren voor 
belangrijke weidevogelgebieden en groene bufferzones scoren alle alternatieven 
neutraal. De scores zijn niet onderscheidend tussen de alternatieven.  

 

Tabel 31: Ecologische effecten per alternatief 

8.2.5 Bodem 

Binnen het thema bodem zijn de criteria Milieu hygiënische bodemkwaliteit, zetting, 
aardkundige waarden en grondbalans geanalyseerd. Binnen het zoekgebied is er 
geen sprake van humane of ecologische risico’s. Het effect bij realisatie is gelijk aan 
0 of beter. Er is geen onderscheidt te maken tussen de alternatieven. Bij elk van de 
alternatieven worden bestaande weglichamen aangevuld en verbreed. Bij alternatief 
C treed naar verwachting minder zetting op dan bij alternatief A en B. Ieder 
alternatief krijgt een -. Geen van de alternatieven raakt enige aardkundige waarden. 

Criterium 

Alternatief 
A 

Alternatief 
B 

Alternatief 
C 

Alternatief 
A 

Alternatief 
B 

Alternatief 
C 

Effecten voornemen Effecten na mitigatie 

Natura 2000 - - - N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Beschermde soorten - - - - - - - - - 

Houtopstanden - - - - - - - - - 

KRW 0 0 0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Natuurnetwerk Nederland 0 0 0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

O
ve

rig
e 

gr
oe

ns
tru

ct
ur

en
 Belangrijke 

weidevogelgebieden 0 0 0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Groene bufferzones 0 0 0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Biodiversiteit Rotterdam - - - - - - - - - 
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Dit betekent dat bij de realisatie van de aanpassing geen (negatief) effect kan 
ontstaan. Het effect bij realisatie dus neutraal (0). Voor alle alternatieven is extra 
grond nodig om de betreffende ontwerpvariant te realiseren.  

Conclusie 

Overall scoren alle alternatieven negatief op de criteria zetting en grondbalans. Op 
de criteria Milieu hygiënische bodemkwaliteit (bodemkwaliteit en 
waterbodemkwaliteit) en Aardkundige waarden scoren alle alternatieven neutraal.  

Tabel 28: Effect op bodem per alternatief 

Criteria Subcriteria A B C 

Milieuhygiënische 
bodemkwaliteit 

Bodemkwaliteit 0 0 0 

Waterbodemkwaliteit 0 0 0 

Zetting - - - 

Aardkundige waarden 0 0 0 

Grondbalans - - - 

8.2.6 Water 

Voor het thema water zijn de effecten bepaald voor de criteria; 
oppervlaktewaterkwantiteit, oppervlaktewaterkwaliteit, waterberging en -
compensatie, Grondwaterkwantiteit / kwel, grondwaterkwaliteit, afvalwaterketen en 
waterveiligheid, zowel exclusief als inclusief verplichte compenserende maatregelen. 

Zonder compenserende maatregelen scoort alternatief A zeer negatief op het 
criterium oppervlaktewaterkwaliteit en scoren de alternatieven B en C op dit 
criterium negatief. Alternatief A scoort slechter op de beïnvloeding van de 
oppervlaktewaterkwantiteit, omdat er meer hoofdwatergangen (deels) moeten 
worden gedempt in vergelijking met de andere alternatieven. 

Zonder compenserende maatregelen scoren de alternatieven A en B op het criterium 
waterberging en -compensatie zeer negatief en scoort alternatief C negatief omdat 
de alternatieven A en B meer toename verhard ruimtebeslag geven dan alternatief 
C.  

Zonder compenserende maatregelen scoren alle alternatieven negatief op de criteria 
oppervlaktewaterkwaliteit, grondwater/kwel en grondwaterkwaliteit.  

Zonder compenserende maatregelen scoren de alternatieven A en B slechter op het 
criterium veiligheid (primaire)waterkeringen, omdat het ruimtebeslag van maatregel 
C1 samenvalt met een compartimenteringskering. Een watervergunning is nodig om 
werkzaamheden te verrichten aan de kering of de beschermzone. 

Door het uitvoeren van de verplichte compenserende maatregelen is de impact op 
de lokale waterstructuur en de waterkwantiteit teruggebracht tot ‘neutraal’. Alle 
ontwerpalternatieven scoren daarmee gelijkwaardig op dit criterium. Voor 
grondwater wordt uitgegaan van het compenseren van de watergangen direct langs 
de huidige watergangen waar mogelijk. Aangaande grondwaterkwaliteit wordt ervan 
uitgegaan dat wordt voldaan aan de eisen in het Kader Afstromend Wegwater 2.0, 
Rijkswaterstaat. 

Opgemerkt wordt dat de ontwerpopgaven om te voldoen aan de compenserende 
maatregelen sterk verschillen per alternatief: 

• Het compenseren van het toegenomen verhard oppervlak is groter in de 
alternatieven A en B (bijna dubbel) dan in alternatief C. Binnen 



 

Pagina 82 van 92 

7af5e036-19a9-4d58-bad0-f69e9083cd25 

 

 

alternatieven A en B is er bij een groter aantal maatregelen sprake van het 
dempen van oppervlaktewater, ook dit moet gecompenseerd worden. Het 
compenseren van dergelijke oppervlakten in een stedelijk gebied is een 
grote ontwerpopgave. Wanneer compensatie niet plaatsvindt op 
eenzelfde/soortgelijke locatie dan kan het ook zijn dat de ontwerpen toch 
negatief zullen scoren (-), waarbij die kans groter is voor ontwerp A en B d. 
Huidigan voor C (vanwege de kleinere ontwerpopgave).  

• Het aanbrengen van een bermpassage of een soortgelijke constructie voor 
infiltratie van afstromend wegwater. Gezien de beperkt beschikbare ruimte 
is ook hier een grote ontwerpopgave, echter geldt deze voor alle 3 
alternatieven. 

• De compartimentskering ten zuiden van de Van Brienenoordbrug mag niet 
verslechteren (onderdeel van maatregel C1). Deze ontwerpopgave is enkel 
aanwezig bij alternatief A en B.  

Conclusie 

Na het uitvoeren van de verplichte compenserende maatregelen scoren de 
alternatieven A en B negatief op het criterium grondwaterkwantiteit/kwel. Hiermee 
zijn de alternatieven A en B onderscheidend van alternatief C. Op alle overige 
criteria scoren alle alternatieven neutraal na het nemen van de compenserende 
maatregelen.  

Tabel 29: Effect op water per alternatief 

8.2.7 Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

Voor het thema Landschap, cultuurhistorie en archeologie zijn de effecten bepaald 
voor elk van deze drie criteria. Door het weghalen van bomenrijen en de 
geluidswallen tussen snelweg en omliggend gebied wordt het landschap aangetast, 
de drie alternatieven scoren ieder negatief (-).  

De drie alternatieven hebben allen geen effect op de cultuurhistorische waarden & 
structuren en de bouwkundige waarden (waaronder monumenten) in het gebied. 
Alle drie de alternatieven scoren neutraal (0).  

Alternatief A en B raken beide aan archeologisch monument (prehistorie) met zeer 
hoge waarde (zie figuur 18). In het ontwerp moet hier rekening mee worden 
gehouden. Ook is bij alternatieven A en B sprake van een grote doorsnijdingen van 
gebieden met middelgrote tot grote kans op archeologische sporen. Bij alternatief C 

Beoordelingscriteria A B C 

Oppervlaktewaterkwantiteit 0 0 0 

Oppervlaktewaterkwaliteit 0 0 0 

Waterberging en -compensatie 0 0 0 

Grondwaterkwantiteit / kwel - - 0 

Grondwaterkwaliteit 0 0 0 

Afvalwaterketen 0 0 0 

Veiligheid (primaire) waterkeringen 0 0 0 
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is er sprake van significante doorsnijdingen van gebieden met middelgrote tot grote 
kans op archeologische sporen.  

Alle drie de alternatieven scoren negatief op de criteria landschap (landschappelijke 
waarden en visuele kwaliteit) en archeologie (zie tabel 32). Op het criterium 
cultuurhistorie (cultuurhistorische structuren en waarden en bouwkundige waarden) 
scoren alle alternatieven neutraal. Er is geen onderscheid tussen de alternatieven.  

Tabel 304: Landschap, cultuurhistorie en archeologische effecten per alternatief 

Beoordelingscriteria Subcriteria A B C 

Landschap 
Landschappelijke waarden - - - 

Visuele kwaliteit - - - 

Cultuurhistorie 

Cultuurhistorische structuren en 
waarden 0 0 0 

Bouwkundige waarden, waaronder 
monumenten 0 0 0 

Archeologie Archeologische (verwachtings)waarden  - - -  

  

Figuur 19: Archeologische verwachtingswaarde in studiegebied 
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8.2.8 Duurzaamheid en klimaat 

Voor het thema duurzaamheid zijn de effecten bepaald voor de volgende criteria; 
CO2-uitstoot (mobiliteit, materiaalgebruik), klimaatbestendigheid, mobiliteitstransitie 
en duurzame functionaliteit van de oplossingen. Het criteria CO2-uitstoot is bepaald 
op basis van de impact door mobiliteit en de impact door materiaalgebruik. In alle 
drie de alternatieven worden beide beïnvloed.  

De drie alternatieven scoren op CO2-uitstoot negatief. Voor alle alternatieven geldt 
dat er een toename is van het aandeel verharding in het plangebied, waarmee de 
mate van klimaatbestendigheid afneemt ten opzichte van de huidige en autonome 
situatie. Alle alternatieven scoren negatief.  

Alle alternatieven scoren negatief op het criterium mobiliteitstransitie omdat ze de 
transitie naar andere vormen van mobiliteit in beperkte mate ontmoedigen. In de 
drie alternatieven zijn geen specifieke en onderscheidende maatregelen opgenomen 
die autogebruik ontmoedigen en die andere vormen van duurzame mobiliteit 
stimuleren.  

Conclusie 

Voor de criteria CO2-uitstoot (mobiliteit, materiaalgebruik), klimaatbestendigheid, 
mobiliteitstransitie is de beoordeling voor alle drie alternatieven negatief. Voor het 
criterium duurzame functionaliteit scoren alle alternatieven neutraal. Er is geen 
onderscheid tussen de alternatieven.  

 

Tabel 31: duurzaamheidseffecten per alternatief 

  

Beoordelingscriteria Subcriteria A B C 

CO2-uitstoot 
Mobiliteit - - - 

Materiaalgebruik - - - 

Klimaatbestendigheid - - - 

Mobiliteitstransitie - - - 

Duurzame functionaliteit van de oplossingen 0 0 0 
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9 Samenvattende beoordelingstabel 

Aspect Criterium Subcriterium 
Alternatieven 

A B C 

Verkeer 

Toetsing aan 
het doelbereik 

Verminderen knelpunt A16 van 
Brienenoordcorridor 

+ + + 

Verminderen knelpunt Algeracorrior 0 0 0 

Verbeteren robuustheid + + 0 

Verbeteren van het functioneren van 
het netwerk 

+ + + 

Overige 
mobiliteits-
effecten 

Doorstroming en netwerkeffecten 
auto 

+ + + 

Verkeersveiligheid auto + + + 

Gevolgen bij calamiteiten 0 0 + 

Geluid en 
Trillingen 

Aantallen gehinderden 0 0 0 

Aantal woningen 50 dB of hoger 0 0 0 

Akoestisch ruimtebeslag 0 0 0 

Juridische maakbaarheid 0 0 0 

Trillingen  0 0 0 

Luchtkwaliteit 

Maximale concentraties 2040 0 0 0 

Juridische maakbaarheid 0 0 0 

Maximale planbijdrage 0 0 0 

    

Planbijdrage op bestaande woningen 0 0 0 

Externe 
Veiligheid 

Plaatsgebonden risico 0 0 0 

Groepsrisico 0 0 - 

Plasbrandaandachtsgebied/brandaandachtsgebied 0 0 0 

Explosieaandachtsgebied - - - 

Ecologie 

Natura 2000 - - - 

Beschermde soorten - - - 

Houtopstanden - - - 

KRW 0 0 0 

Natuurnetwerk Nederland 0 0 0 

Overige 
groen-
structuren 

Belangrijke weidevogelgebieden 0 0 0 

Groene bufferzones 0 0 0 

Biodiversiteit Rotterdam - - - 
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Aspect Criterium Subcriterium 
Alternatieven 

A B C 

Bodem 

Milieuhygiënis
che bodem-
kwaliteit 

Bodemkwaliteit 0 0 0 

Waterbodemkwaliteit 0 0 0 

Zettingen - - - 

Aardkundige waarden  0 0 0 

Grondbalans - - - 

Water 

Oppervlaktewaterkwantiteit 0 0 0 

Oppervlaktewaterkwaliteit 0 0 0 

Waterberging en -compensatie 0 0 0 

Grondwaterkwantiteit / kwel - - 0 

Grondwaterkwaliteit 0 0 0 

Afvalwaterketen 0 0 0 

Veiligheid (primaire) waterkeringen 0 0 0 

Landschap, 
cultuurhistorie 
en archeologie 

Landschap 
Landschappelijke waarden - - - 

Visuele kwaliteit - - - 

Cultuurhistorie 

Cultuurhistorische structuren en 
waarden 

0 0 0 

Bouwkundige waarden, waaronder 
monumenten 

0 0 0 

Archeologie - - - 

Duurzaam-
heid en 
klimaat 

CO2-uitstoot 
Mobiliteit - - - 

Materiaalgebruik - - - 

Klimaatbestendigheid - - - 

Mobiliteitstransitie - - - 

Duurzame functionaliteit van de oplossingen 0 0 0 

Tabel 32: Samenvattende beoordelingstabel Onderzoek A16 Van 
Brienenoordcorridor 
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10 Maatschappelijke Kosten Baten Analyse 

10.1 Grondslagen MKBA 

Wat is een MKBA? 

Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) is een hulpmiddel om besluiten 
te nemen over ingrijpende ruimtelijke projecten. De essentie is dat 
projectalternatieven worden afgewogen op basis van de gevolgen voor de welvaart 
en het welzijn van de samenleving als geheel: de maatschappelijke kosten en baten.  

Zo mogelijk worden alle relevante maatschappelijke effecten van alternatieven 
systematisch in kaart gebracht en zoveel mogelijk gekwantificeerd en 
gemonetariseerd (in geld uitgedrukt). Daarmee worden deze optelbaar en onderling 
goed vergelijkbaar en kan een saldo van de kosten en baten worden bepaald. De 
effecten van de verschillende alternatieven worden vergeleken met de autonome 
situatie in het zichtjaar (2040). 

Uitgangspunten MKBA (zie deelrapport G MKBA) 

Voor het op geld waarderen van de maatschappelijke kosten en baten zijn de 
volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• Het basisjaar van de MKBA is 2026. Dit is het eerste jaar van investering in 
realisatie.  

• Waarde in consumentenprijzen, inclusief kostprijsverhogende belastingen. 
• Alleen additionele welvaartseffecten worden op geld gewaardeerd. 
• De tijdshorizon van optredende effecten betreft 100 jaar, zijnde vanaf het jaar 

2028 tot aan het jaar 2127. Er is rekening gehouden met een infasering van 
baten. Voor de MKBA is uitgegaan van de volgende fasering: 

o Planvorming, besluitvorming en projectvoorbereiding > 2021-2025 
o Uitvoering van de beoogde projectinvesteringen > 2026-2027 
o In gebruik name van het nieuwe tracé > 2028 

Daarbij is als startpunt de verwachte omvang van het aantal 
voertuigverliesuren in het plangebied aangehouden. In WLO Hoog is dit 54% in 
2028 oplopend tot 100% in 2040. In WLO Laag is dit 100% in 2028.  

• De verschillende projecteffecten treden doorgaans jaarlijks op. Het zichtjaar 
voor het weergeven van de resultaten in effect termen bedraagt het jaar 2040. 
Indien niet anders vermeld betreffen de weergegeven baten dan ook de waarde 
voor het peiljaar 2040.  

• De bedragen zijn weergegeven in, en berekend uitgaande van, prijspeil 1-1-
2022.  

• Het resultaat wordt in Netto Contante Waarde (NCW) gepresenteerd in het 
basisjaar.  

• De gehanteerde reële discontovoet is standaard 2,25%. Voor de verzonken 
kosten uitgegaan van een discontovoet van 1,6%. Het betreft de investeringen 
in de infrastructuur en het beheer en onderhoud. Voor de niet-lineaire baten die 
afhankelijk zijn van het gebruik is uitgegaan van een discontovoet van 2,9%. 
Het betreft de bereikbaarheidsbaten. 
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In de MKBA zijn de volgende posten opgenomen: 

Tabel 33: MKBA posten 

10.2 Vergelijking kosten en baten alternatieven 

In het MKBA resultaat zijn de maatschappelijke baten van investering in de A16 Van 
Brienenoordcorridor afgezet tegen de kosten van deze investering. In tabel 38 zijn 
allereerst de kosten weergegeven voor de drie projectalternatieven. 

Tabel 348: Maatschappelijke kosten (contante waarde 2026, in miljoen €) 

  

1 Kosten 

1.1 Investeringen Investeringskosten van de beoogde projectmaatregelen 

1.2 Beheer en onderhoud Meerjarige kosten voor onderhoud en beheer  

1.3 Vermeden kosten Onderhoudskosten die wegvallen door uitvoering 
project  

2 Directe effecten 

2.1 Reistijdwinst  Kortere reistijd door verbeterde doorstroming 

2.2 Reistijdbetrouwbaarheid  Betere rit- en reistijdplanning door minder grote 
vertragingen 

2.3 Reiskosten  Toename variabele reiskosten bij ander 
verplaatsingspatroon 

2.4 Verkeersveiligheid  Verbetering verkeersveiligheid door veilig wegontwerp 

3 Indirecte effecten 

3.1 Additionele indirecte 
effecten  

Doorwerking bereikbaarheidseffecten op andere 
markten 

3.2 Accijnzen  Toename accijnsinkomsten bij ander 
verplaatsingspatroon 

4 Externe effecten (leefomgeving)  

4.1 Klimaat en luchtkwaliteit  Toename uitstoot van schadelijke stoffen in plangebied 

4.2 Geluid  Verandering geluidsbelasting door andere routering 
verkeer 

4.3 Natuur en biodiversiteit  Aantasting beschermde structuren door 
projectmaatregelen 

4.4 Landschap  Veranderingen in landschap door projectmaatregelen 

 A B C 

Investeringen -241,1 -266,2 -346,2 

Beheer en onderhoud 30.0 -31,0 -45,0 

Vermeden kosten 0,0 0,0 0,0 

Totaal kosten -271,1 -297,2 -391,2 
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Voor alle projectalternatieven geldt dat tegenover de projectkosten substantiële 
(positieve) baten staan. Het gaat om reistijdwinst en verbetering van 
reistijdbetrouwbaarheid die ontstaat door meer verkeerscapaciteit en betere 
doorstroming op de A16 Van Brienenoordcorridor. Projectalternatieven A en B 
hebben hier een licht voordeel ten opzichte van projectalternatief C, omdat in 
projectalternatief A en B het verkeer in noordelijke richting in de ochtendspits beter 
afgewikkeld kan worden dan in projectalternatief C.  

Tegenover de positieve reistijdbaten staan negatieve baten, zoals toename van 
reiskosten, uitstoot van broeikasgassen en schadelijke stoffen en op een aantal 
locaties ook geluidshinder door een toename van verkeer.  

Naast op geld te waarderen effecten zijn ook kwalitatieve effecten van belang. Het 
gaat om de impact op natuur en biodiversiteit (negatieve impact) en landschap 
(negatieve impact). Op beide punten ontlopen de alternatieven elkaar niet veel. De 
impact op natuur en biodiversiteit is een aandachtspunt. Hiervoor dienen 
mitigerende maatregelen genomen te worden, die overigens de negatieve impact 
waarschijnlijk deels, maar niet geheel kunnen wegnemen. In tabel 39 zijn de 
maatschappelijke baten van de investeringen weergegeven.  

Tabel 35: Maatschappelijke baten in beide scenario's (contante waarde 2026, mln €) 

 

In toekomstscenario WLO Hoog bedraagt de totale maatschappelijke waarde van de 
baten over de looptijd van de investering in Projectalternatief A en B circa € 1,440 
miljoen contante waarde in 2026. Bij projectalternatief C is dit circa € 1.390 miljoen. 

In toekomstscenario WLO Laag zijn de maatschappelijke baten van het project 
kleiner. Dit komt doordat de autonome toename van verkeer in dit scenario minder 
groot is. Waardoor het op te lossen knelpunt van doorstroming op de A16 Van 
Brienenoordcorridor kleiner is. In WLO Laag variëren de baten van ca. € 260 miljoen 
(Alt. C) tot ca. € 350 miljoen (Alt. B) contante waarde in 2026. 

  

 WLO Hoog WLO Hoog 

 A A B A B C 

Directe effecten 
Reistijdwinst 
Reistijdbetrouwbaarheid 
Reiskosten 

 
991,3 
444,6 
-282,2 
 

 
1.025,6 
409,6 
-282,1 

 
1.030,7 
348,6 
-269,2 

 
247,0 
121,4 
-50,8 

 
272,2 
116,0 
-61,7 

 
232,6 
84,7 
-92,0 

Indirecte effecten 
Indirecte effecten 
Accijnzen 

 
217,0 
196,2 

 
216,9 
196,2 

 
208,5 
187,2 

 
55,6 
35,3 

 
58,6 
42,9 

 
48,2 
64,0 

Externe effecten 
(leefomgeving) 
Klimaat en 
luchtkwaliteit 
Geluidsbelasting 

 
 
-62,4 
-65,5 

 
 
-62,2 
-65,8 

 
 
-60,2 
-57,2 

 
 
-11,2 
-65,5 

 
 
-14,8 
-65,8 

 
 
-21,1 
-57,2 

Totaal baten 1.439,0 1.438,2 1.388,4 331,8 347,3 259,2 
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In tabel 40 zijn de kosten en baten met elkaar vergeleken en is de MKBA-ratio (de 
verhouding baten/kosten) weergegeven. 

Tabel 36: Overzicht kosten en baten en MKBA-ratio 

Projectalternatieven A en B scoren beduidend beter dan projectalternatief C. Zowel 
in WLO Hoog als in WLO Laag kennen zij een betere uitkomst. De onderlinge 
verschillen tussen projectalternatief A en B op MKBA vlak zijn beperkt. Omdat 
projectalternatief A goedkoper is dan projectalternatief B heeft projectalternatief A 
het beste MKBA saldo.  

In WLO Hoog hebben alle projectalternatieven een positief MKBA saldo. Dit is 
exclusief maatschappelijke baten die niet gemonetariseerd zijn.  

Het toekomstscenario WLO Laag resulteert voor projectalternatieven A en B in een 
positief MKBA saldo. De MKBA baten/kostenratio ligt tussen de 0,7 en 1,2, maar 
veel lager dan in het scenario WLO Hoog. Dit komt doordat er in het 
toekomstscenario WLO Laag aanzienlijk minder groei van autoverkeer wordt 
verwacht. Hierdoor neemt het doorstromingsknelpunt in het nulalternatief af. 
Hierdoor zijn in WLO Laag de baten van project, in termen van verbeterde reistijd 
en reisbetrouwbaarheid, beperkter dan in WLO Hoog.  

In het deelrapport G MKBA zijn ook beschouwingen opgenomen over de niet-
gemonetariseerde MKBA-baten en enkele gevoeligheidsanalyses. 

Niet-gemonetariseerde MKBA-baten treden op naast de in geld gewaardeerde 
kosten en baten. Het is het ook van belang rekening te houden met deze aspecten 
die niet in geld gewaardeerd (kunnen) zijn. In dit project betreft het de invloed van 
projectalternatieven op de verkeersveiligheid op de A16 Van Brienenoordcorridor en 
de invloed op natuur en biodiversiteit en landschap. 

Gevoeligheidsanalyse zijn uitgevoerd omdat er onzekerheid is op de aannames die 
in deze MKBA zijn gemaakt in de kostenraming, de KBA tool, het NRM en in de 
analyse van kosten en baten. Middels gevoeligheidsanalyses (zie deelrapport MKBA) 
is de invloed van enkele onzekerheden op het eindresultaat inzichtelijk gemaakt.  

10.3 Conclusie uit de MKBA 

Conclusie I: Project resulteert in doelbereik  

Het project leidt tot een verbeterde doorstroming op de A16 Van 
Brienenoordcorridor. De omvang van het A16 NMCA knelpunt wordt in alle drie 
projectalternatieven aanzienlijk teruggebracht. Dit leidt tot substantiële baten op 
het gebied van reistijdwinst en verbeterde reistijdbetrouwbaarheid.  

Scenario  WLO Hoog WLO Laag 

Alternatief A B C A B C 

Totaal kosten (miljoen €) 271,1  297,2 391,2 271,1 297,2 391,2 

Totaal baten (miljoen €)* 1.439,0 1.438,2 1.388,4 331,8 347,3 259,2 

MKBA saldo (miljoen €) 1.168,0 1.141,0 997,2 61,0 50,1 132,0 -/- 

MKBA ratio 5,3 4,8 3,5 1,2 1,2 0,7 

* Exclusief niet gemonetariseerde baten 
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Tevens verbetert de verkeersveiligheid enigszins in de projectsituatie doordat een 
aantal specifieke veiligheidsknelpunten in de projectalternatieven wordt opgelost.  

Conclusie II: Resultaat project is afhankelijk van het toekomstscenario  

Het resultaat van het project is afhankelijk van het toekomstscenario. In het 
toekomstscenario WLO Hoog resulteert voor alle projectalternatieven een positief 
MKBA saldo. De MKBA baten/kostenratio ligt tussen de 3,5 en 5,33.  

In het toekomstscenario WLO Laag resulteert voor alle projectalternatieven een 
lager MKBA saldo dan bij WLO Hoog. De MKBA baten/kostenratio ligt tussen de 0,7 
en 1,2. Dit komt doordat in het toekomstscenario WLO Laag er aanzienlijk minder 
groei van autoverkeer verwacht wordt en daarmee het doorstromingsknelpunt reeds 
in het nulalternatief afneemt/verminderd. Daardoor zijn in WLO Laag de baten van 
project, in termen van verbeterde reistijd en reisbetrouwbaarheid, beperkter dan in 
WLO Hoog.  

Uit de uitgevoerde gevoeligheidsanalyses blijkt dat dit wisselend beeld per 
toekomstscenario robuust is. 

Conclusie III: Projectalternatief A lijkt overall gezien het meest gunstige alternatief 

Projectalternatieven A en B kennen een gunstiger MKBA resultaat dan alternatief C. 
Dit geldt zowel aan de kosten kant (lagere investeringskosten) als aan de baten 
kant (hogere maatschappelijke baten). Een gerichte aanpak van doorstroming en 
veiligheidsknelpunten in plaats van alternatief C (het samenvoegen van hoofd- en 
parallelbanen) lijkt daarmee meer opportuun.  

De bereikbaarheidseffecten (doorstroming en reistijdbaten) zijn voor 
projectalternatieven A en B vergelijkbaar. Projectalternatief A heeft lagere kosten en 
daardoor ook een beter MKBA saldo van de op geld gewaarde effecten. Daar staat 
tegenover dat in projectalternatief B een licht betere score resulteert op het gebied 
van verkeersveiligheid. 
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Bijlage A Rapport Ontwerpproces 

Bijlage B Rapport van NKO naar Alternatieven. 

Bijlage C Rapport Inpassingsvisie 

Bijlage D Rapport Kostenraming 

Bijlage E Rapport Verkeersveiligheid 

Bijlage F Rapport Verkeer 

Bijlage G Milieu effecten onderzoek 

Bijlage H Maatschappelijke Kosten Baten Analyse 

Bijlage I Rapport Participatie (delen 1 en 2) 

 


