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Voor u ligt de participatie rapportage van het werkspoor A16 Van 
Brienenoordcorridor/OWN (onderliggend wegennet) voor de eerste fase 
(zeef 1) van de MIRT-Verkenning Oeververbinding regio Rotterdam. In deze 
eerste fase wordt inzicht gegeven in het participatietraject van werkspoor 
A16 Van Brienenoordcorridor/OWN. Het bevat informatie over de ingebrachte 
ideeën, standpunten, belangen en de resultaten uit het participatieproces. De 
adviezen en aandachtspunten vanuit de klankbordgroep zijn verwoord om 
de bestuurders te informeren. De inhoudelijke uitwerking van de resultaten is 
terug te vinden in de rapportage ‘MIRT-verkenning Oeververbindingen regio 
Rotterdam, werkspoor A16/OWN fase 1 alternatievenonderzoek’. 

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

In het kader van de MIRT-Verkenning Oeververbinding regio Rotterdam wordt 
onderzoek gedaan naar maatregelen om de bestaande verbinding, de A16 Van 
Brienenoordcorridor, te verbeteren.

De A16 is één van de drukste wegen van Nederland en kent meerdere 
knelpunten. Ook in de NMCA (Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse) vormt 
de Van Brienenoordcorridor een structureel knelpunt. Met kleinschalige 
maatregelen is de afgelopen jaren de verkeersdoorstroming geoptimaliseerd, 
maar deze zijn onvoldoende om de grote knelpunten op te lossen. Ook met 
een nieuwe oeververbinding is de verwachting dat de Van Brienenoordcorridor 
alleen maar drukker zal worden. Er zijn maatregelen nodig op de Van 
Brienenoordcorridor om een betere doorstroming op het NMCA-knelpunt 
te realiseren. Deze maatregelen vallen onder het Werkspoor A16 Van 
Brienenoordcorridor/OWN. 

1. Inleiding

 1.2 Proces MIRT-Verkenning Oeververbinding regio Rotterdam
We bevinden ons nu in de verkenningsfase van het MIRT-traject: de MIRT-
verkenning.
In de eerste fase (zeef 1) van de verkenning wordt er gewerkt aan kansrijke 
pakketten. Het resultaat van deze fase wordt opgenomen in de Notitie 
Kansrijke Oplossingen (NKO). In de Notitie Kansrijke Oplossingen wordt 
vastgelegd welke oplossingsrichtingen kansrijk en of minder kansrijk zijn om 
verder te onderzoeken. In de tweede fase (zeef 2) van de verkenning worden, 
waarschijnlijk, 3 alternatieven uitgewerkt en verder onderzocht. In de tweede 
fase wordt voor die alternatieven een plan-MER opgesteld en uitgevoerd. 
In de ontwerp-voorkeursbeslissing wordt een advies gegeven voor het meest 
kansrijke alternatief. Het is daarmee de afsluiting van de MIRT-verkenning. 
Nadat hierover door het Bevoegd Gezag een besluit is genomen, wordt in de 
MIRT-planuitwerkingsfase het voorkeursalternatief verder uitgewerkt in een 
(Ontwerp) Tracébesluit. 

1.3 Werksporen
In het kader van de MIRT-Verkenning zijn er drie werksporen. Deze rapportage 
betreft de participatie van het werkspoor A16 Van Brienenoordcorridor/
OWN. Voor dit werkspoor betreft de opgave (het zoekgebied) de A16 van 
aansluiting Kralingen tot aansluiting Hendrik-Ido Ambacht, de A15 van 
knooppunt Vaanplein tot aansluiting Hendrik-Ido-Ambacht en de A29 ter 
hoogte van knooppunt Vaanplein. Werkspoor A16 Van Brienenoordcorridor/ 
OWN wordt inhoudelijk begeleid door de werkgroep A16/OWN, bestaande 
uit leden van Rijkswaterstaat en externe adviseurs van ingenieursbureau 
Royal HaskoningDHV (RHDHV) en stedenbouwkundig bureau BGSV. Mede 
opdrachtgevers (PZH, MRDH en gemeente Rotterdam) worden ook regelmatig 
bijgepraat en bij de werkgroep betrokken.
De twee andere werksporen in het kader van de MIRT zijn het werkspoor 
Inpassing Oeververbinding & Openbaar Vervoer (OV) en het werkspoor 
Algeracorridor. De integraliteit en samenhang tussen de werksporen wordt 
bewaakt door werkgroepleden die deelnemen in verschillende werksporen. 
Het werkspoor A16 Van Brienenoordcorridor/OWN wordt getrokken door 
Rijkswaterstaat. 
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1.4 Kenmerken studiegebied
De Van Brienenoordcorridor snijdt door een afwisselend stedelijk landschap. 
Komend vanaf het zuiden wordt de A16 overwegend gekenmerkt door een 
groene setting met volwassen bomen en een groene wal langs IJsselmonde 
en de Beverwaard. Het meest in het oog springend is de lange tuibrug 
(Cornelis van Beveren fietsbrug) over de A16. 
Zodra je vanaf het zuiden omhoog rijdt richting de Van Brienenoordbrug 
ontvouwt zich een spectaculair uitzicht op de skyline van Rotterdam. De Van 
Brienenoordbrug heeft een iconische waarde voor de stad. Onder de Van 
Brienenoordbrug bevindt zich het Eiland van Brienenoord. Dit natuurgebied 
is een rustige oase met zicht op de Van Brienenoordbrug, de skyline van 
Rotterdam en de langsvarende schepen. 
Na de Van Brienenoordbrug, langs de A16, wordt het gebied gekenmerkt 
door zeer verschillende functies; bedrijventerreinen, kantoren (Rivium, 
Brainpark), waterzuivering, volkstuinen, woningbouw, sportvoorzieningen 
en OV Knooppunt. Tussen afslag Kralingen en het Terbregseplein liggen met 
name groene en recreatieve functies, zoals volkstuinen en sportvelden, en lijkt 
de stad ver weg. Onderdeel van de Van Brienenoordcorridor is ook een deel 
van de A15; van het Vaanplein tot Hendrik- Ido-Ambacht. Daar ligt eveneens 
de stad gevoelsmatig op afstand door de aanwezigheid van geluidschermen, 
groene wallen en bomenrijen.

1.5 Leeswijzer
Dit rapport is een chronologische weergave van het doorlopen 
participatietraject van de eerste fase (zeef 1) van het werkspoor A16 Van 
Brienenoordcorridor/OWN. 
Hoofdstuk 1 beschrijft het MIRT-Verkenning Oeververbinding regio Rotterdam 
en het werkspoor A16 Van Brienenoordcorridor/OWN als onderdeel van het 
MIRT-traject.
Hoofdstuk 2 beschrijft het doel van het participatieproces en de aanpak. 
Hoofdstuk 3 beschrijft de inventarisatie uit de eerste twee werktafels. 
Daarnaast wordt er een beknopte weergave gegeven van de 
werktafels. In de 1e werktafel zijn de verkeerskundige knelpunten en 
oorzaken geïnventariseerd en in de 2e werktafel zijn verkeerskundige 
oplossingsrichtingen geïnventariseerd.
Hoofdstuk 4 beschrijft de benodigde stappen om te komen tot een resultaat 
bestaande uit maatregelpakketten. De maatregelpakketten zijn opgesteld 
aan de hand van de maatregelenlijst. Onderdeel van het proces is werktafel 3 
waar vijf maatregelpakketten worden gepresenteerd aan de klankbordgroep. 
Daarnaast is door leden van de klankbordgroep een 6e maatregelpakket 
geïnitieerd, dat in dit hoofdstuk wordt toegelicht. 
Hoofdstuk 5 bevat een toelichting van werktafel 4 waar de effectbepaling van 
de zes maatregelpakketten wordt gepresenteerd aan de klankbordgroep.
Tot slot worden in hoofdstuk 6 het advies en de aandachtspunten vanuit de 
klankbordgroep gegeven met daarnaast een inzage in het vervolgproces.
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2.1 Doel participatie
Overheden hebben afgesproken dat belanghebbenden en geïnteresseerden 
(burger, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden) 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. Het is 
belangrijk dat belanghebbende meedenken over problemen en oplossingen 
in hun omgeving;

• plannen goed worden afgewogen;
• in een vroeg stadium aan de mening en inbreng van anderen worden  
 getoetst;
• iedereen tijdig geïnformeerd is en
• actief betrokken wordt bij plannen die hem of haar raken. 

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.

Algemeen gesteld is goede participatie zo georganiseerd dat het bijdraagt 
aan bovengenoemde doelen en daarmee aan de kwaliteit van het openbaar 
bestuur en betrokkenheid van burgers en andere belanghebbenden bij het 
bestuur. Dat vraagt van overheden dat zij transparant zijn over;

• de wijze waarop de participatie wordt georganiseerd;
• welke rol de volksvertegenwoordiging in het proces heeft;
• wat de aard van de betrokkenheid van belanghebbenden is;
• hoe de afweging van belangen zal plaatsvinden en
• hoe zij met de ideeën en resultaten van het participatieproces   
 omgaan.

Participatie heeft als doel de kwaliteit van planvorming en uiteindelijk de 
kwaliteit van plannen te vergroten. Het bestuur heeft wel de taak alle (en vaak 
tegenstrijdige) maatschappelijke en particuliere belangen te kennen en te 
wegen om te komen tot een weloverwogen en gemotiveerd besluit.

Tijdens de klankbordbijeenkomsten is gesteld dat de rol van de werkgroep en 
klankbordgroep vooral bestaat uit het verzamelen van beslisinformatie voor 
bestuurders, zij zijn uiteindelijk degene die beslissen over alternatieven en 
varianten.

2.2 Opzet participatie werkspoor A16/OWN 
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 kunnen - binnen vooraf gestelde onderzoekscope 
en spelregels - participanten ideeën en verbeteringen inbrengen in 
het ontwerpproces. Participanten kunnen zijn: omwonenden van de 
A16, bedrijven, belanghebbenden, ‘experts’ en medeoverheden. Het 
Spelregelkader Participatie voor de MIRT-verkenning gaat over de afspraken 
en hoe we met elkaar omgaan.

Het participatieproces omvat de eerste fase van de verkenning, het laten 
afvallen van de minst effectieve en kansrijke oplossingsrichtingen (zeef 1).

Het participatieproces omvat de volgende stappen: 
• Definiëren, uitwerken en exact maken van de (achterliggende)   
 oorzaken van het op te lossen probleem.
• Het afbakenen van de scope en de schaalgrootte van de oplossingen.
• Meedenken over mogelijke oplossingen (maatregelen) en    
 de afbakening daarin, gegeven het op te lossen probleem en de   
 (achterliggende) oorzaken.
• Meedenken over de keuze van het voorgestelde maatregelpakket   
 (verkeerskundige effecten en inpassing).

Daartoe zijn door de projectorganisatie zogenaamde Werktafels 
georganiseerd in samenwerking met en onder de koepel van het Project 
MIRT-verkenning Oeververbinding regio Rotterdam.

2. Werkspoor A16 Van Brienenoordcorridor/OWN

https://oeververbindingen.nl/wp-content/uploads/2020/07/Spelregelkader-Participatie-MIRT-verkenning-Oeververbindingen-regio-Rotterdam-5.pdf
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2.3 Aanpak
Voor het werkspoor A16 Van Brienenoordcorridor/OWN is een uitgebreid 
participatietraject doorlopen met een klankbordgroep bestaande uit 18 
deelnemers. Via de website ‘oeververbindingen.nl’ konden deelnemers 
zich aanmelden. In de klankbordgroep bestaat uit omwonenden, maar ook 
deelnemers van diverse belangengroepen:

• Bewoners Belangen de Veranda (BBV)
• Drinkwaterleidingbedrijf (DWL) – De Esch
• Bewonersvereniging Kralingen-Oost (BKO)
• Wijk Overleg Platvormen (WOP) ‘s Gravenland en Fascinatio
• IMpact

En andere belanghebbenden partijen:
• Evofenedex
• Mobiliteitspanel
• Coalitie Gezond Verkeer / milieucentrum Rotterdam
• Ondernemerskringen Krimpenerwaard

Naast vier werktafels met de klankbordgroep is er twee keer een ambtelijk 
overleg geweest op 23 november 2020 en op 9 februari 2021. Het ambtelijk 
overleg bestaat uit MRDH, gemeente Rotterdam, gemeente Capelle aan 
den Ijssel, BAR gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk), 
Waterschap Hollandse Delta, Havenbedrijf Rotterdam, RET en Qbuzz.

In verband met de geldende coronamaatregelen heeft het participatietraject 
volledig digitaal plaatsgevonden. Om de werktafels digitaal te faciliteren is 
gebruik gemaakt van Zoom videoconferenties en Conceptboard whiteboard. 
De werktafels hebben plaatsgevonden op de volgende dagen:

• 1e werktafel: 8 oktober 2020
• 2e werktafel: 12 november 2020
• 3e werktafel: 16 december 2020
• 4e werktafel: 11 februari 2021

digitaal ophalen van knelpunten op de A16  in Conceptboard



1110

Ter voorbereiding op iedere werktafel zijn een week van tevoren de agenda 
en voorbereidende stukken per mail gedeeld met de klankbordgroep. Van 
iedere werktafel is een (beeldend) verslag opgesteld met daarin een overzicht 
van de deelnemers, besproken onderwerpen en gestelde vragen met gegeven 
antwoorden. Nadat de klankbordgroep de mogelijkheid heeft gekregen om 
te reageren op het (beeldend) verslag is een verslag definitief vastgesteld (zie 
bijlage 2, 3, 5 en 6 voor de verslagen van de werktafels).
In de werktafels is rekening gehouden met de volgende vooraf gestelde 
uitgangspunten:

• Maatregelen dienen bij te dragen aan het duidelijk verminderen van   
 verkeersproblemen op de Van Brienenoordcorridor. 
• De focus ligt op aanpassingen in de infrastructuur. Maatregelen   
 gericht op reisgedrag, verandering vervoerswijzekeuze of veranderen  
 tijdstip van reizen (spitsmijden) zijn uitgesloten. Uit eerder studies   
 blijkt dat dit onvoldoende bijdraagt aan het oplossen van    
 het knelpunt.
• Maatregelen vallen in principe binnen het studiegebied en    
 beschikbare ruimte van de corridor.
• Maatregelen moeten realiseerbaar zijn volgens normen (wetgeving,   
 ontwerprichtlijnen, constructieve eisen). 
• Maatregelen met grote nadelige effecten op de stedelijke omgeving   
 en op het milieu zijn uitgesloten. 
• De schaalgrootte van de oplossingen is beperkt. Als richting zijn   
 de maximale kosten gesteld op circa €100 miljoen. Het overschrijden   
 van deze schaalgrootte maakt oplossingen niet realistisch.
• In principe wordt alle informatie die voortkomt uit     
 de klankbordgroep gedeeld met de personen die besluiten    
 gaan nemen. 

In de 1e werktafel zijn samen met de klankbordgroep de knelpunten en 
de oorzaken van de knelpunten op het traject Van Brienenoordcorridor 
benoemd. 
In de 2e werktafel is vervolgens gezamenlijk met de participanten aan 
oplossingsrichtingen en maatregelen geschetst. Door de werkgroep A16/
OWN is vervolgens een lijst met maatregelen opgesteld. De ingebrachte 
maatregelen door de klankbordgroep vormen een groot deel van de 
maatregelenlijst, aangevuld met maatregelen ingebracht in het ambtelijk 
overleg en maatregelen ingebracht door de werkgroep A16/OWN. Door 
RHDHV is samen met RWS een vijftal maatregelpakketten samengesteld met 
maatregelen uit de maatregelenlijst. 
In de 3e werktafel zijn de 5 maatregelpakketten gepresenteerd. Door een 
aantal klankbordgroepleden is na de 3e werktafel een 6e maatregelpakket 
ingebracht. Dit maatregelpakket is meegenomen in de effectberekeningen 
van RHDHV. 
In de 4e werktafel zijn de effectbepalingen van de 6 maatregelpakketten 
gepresenteerd en door de klankbordgroep van aanbevelingen voorzien. 
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3. Inventarisatie

3.1 Werktafel 1 | Verkeerskundige knelpunten en oorzaken
De 1e werktafel heeft als doel om verkeerskundige knelpunten en oorzaken te 
inventariseren. 

Ter voorbereiding op de 1e werktafel is aan de klankbordgroep gevraagd om 
de volgende stukken door te nemen:

• Plan van Aanpak voor het Werkspoor A16 Van Brienenoordcorridor/  
 OWN (zie bijlage 1).

• De overzichtskaart om precies te weten over welk gebied we het   
 hebben in dit werkspoor, zie afbeelding pagina 6. 

• Masterclass mobiliteitsanalyses om meer te weten over wat een   
 mobiliteitsanalyse is: https://vimeo.com/427685743

• Spelregelkader Participatie over de afspraken en hoe we met   
 elkaar omgaan. 

 
De 1e werktafel is opgedeeld in een introductiedeel en een participatiedeel. 
Tijdens het introductiedeel is gestart met een voorstelronde. De participanten 
zullen elkaar meerdere keren ontmoeten en het is goed om ieders 
achtergrond en de belangen te leren kennen. 
Vervolgens is de klankbordgroep geïnformeerd over het proces van de 
werktafels en is er aandacht voor de afbakening en kaderstelling (paragraaf 
2.3) en een deel van de klankbordgroep maakt bezwaar tegen de maximale 
schaalgrootte en de vooraf vastgestelde verdeling van het totaalbudget 
over de drie werksporen. Daarnaast wordt er een oproep gedaan voor een 
integrale benadering tussen de verschillende werksporen. Er worden vragen 
gesteld over het proces, bijvoorbeeld de impact van Covid-19 of toekomstige 
nieuwbouwontwikkelingen in de omgeving. Wat de effecten hiervan zijn 
op het verkeersmodel. Door de werkgroep A16/OWN is aangegeven dat alle 
vastgestelde ruimtelijke ontwikkelingen zijn verwerkt in het verkeersmodel, 
zie paragraaf 2.3.

Tijdens het tweede deel van de werktafel zijn de klankbordgroepleden in 
Zoom in drie groepen uiteengegaan om interactief aan het werk te gaan. 
Daarin hebben ze gewerkt in Conceptboard waar het gebied opgesplitst is in 
de volgende drie deelgebieden:

1. Ten noorden van de Van Brienenoordbrug
2. Tussen de Van Brienenoordbrug & knooppunt Ridderster
3. Knooppunt Ridderster & A15

De klankbordgroepleden hebben per deelgebied met digitale post-its de 
volgende vragen beantwoord:

• Waar loopt het vast?
• Zijn er gevaarlijke punten?
• Zijn er onduidelijke situaties?
• Wat is de oorzaak van de knelpunten?

De opgehaalde resultaten zijn op de volgende bladzijden afgebeeld, 
samengevat in 3 kaarten.

13 | BGSV
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3.2 Werktafel 2 | Verkeerskundige oplossingsrichtingen
De 2e werktafel heeft als doel om verkeerskundige oplossingen te bedenken 
die aansluiten op de geïnventariseerde knelpunten uit werktafel 1.
De werktafel is opgedeeld in een informatiedeel en een participatiedeel. 
Tijdens het eerste deel is de klankbordgroep geïnformeerd over het 
dynamisch verkeersmodel 2018/2030 (voor meer informatie over het 
dynamisch verkeersmodel zie . Door de klankbordgroepleden zijn er vragen 
gesteld over de aspecten van het dynamisch verkeersmodel. Bijvoorbeeld of 
toekomstige ontwikkelplannen en weersinvloeden zijn meegenomen. 

Tijdens het tweede deel van de werktafel zijn de klankbordgroepleden 
in Zoom in drie groepen uiteengegaan om interactief aan het werk te 
gaan. Daarnaast hebben ze gewerkt in Conceptboard waar het gebied 
weer opgesplitst is in de drie deelgebieden, ten noorden van de Van 
Brienenoordbrug/ tussen de Van Brienenoordbrug & knooppunt Ridderster / 
knooppunt Ridderster & A15.
De klankbordgroepleden hebben per deelgebied met digitale post-its de 
volgende vragen beantwoord:

• Wat zijn mogelijke maatregelen en oplossingen voor de knelpunten op de 
Van Brienenoordcorridor?

• Wat zijn verkeerskundige oplossingen die we in het dynamisch 
verkeersmodel kunnen toetsen?

• Wat zijn de oplossingen of meekoppelkansen in het omliggend gebied?

Er is onderscheid gemaakt tussen oplossingen voor de knelpunten 
op de Van Brienenoordcorridor en maatregelen gekenmerkt als 
meekoppelwensen. Meekoppelwensen zijn bijvoorbeeld aanpassingen aan de 
fietspadenstructuur.
De opgehaalde resultaten zijn op de volgende bladzijden afgebeeld, 
samengevat in 3 kaarten.

Dynamisch verkeersmodel
Ter ondersteuning van werkspoor A16 Van Brienenoordcorridor/OWN is 
gewerkt met een dynamisch verkeersmodel. Met een dergelijk computermodel 
is het mogelijk om de verkeersafwikkeling in het studiegebied te simuleren. Op 
deze wijze worden stremmingen in het verkeer zichtbaar gemaakt en kunnen 
zogenaamde ‘filekiemen’ worden opgespoord. 
Het is ook mogelijk om de effectiviteit van verkeersmaatregelen te berekenen 
in voertuigverliesuren. Met voertuigverliesuren (afgekort VVU) wordt het 
totaal aantal uren bedoeld die je extra kwijt bent wanneer je last hebt van 
stremmingen of vertragingen op een weg. In een dynamisch verkeersmodel wordt 
gedetailleerde informatie opgenomen over bijvoorbeeld het aantal rijstroken, 
maximumsnelheden en verkeerslichtenregelingen. 
Het dynamisch verkeersmodel is door bureau RHDHV gebruikt voor de 
effectberekeningen van de maatregelpakketten uit werkspoor A16 Van 
Brienenoordcorridor/OWN. 
Een uitgebreide toelichting op het dynamisch verkeersmodel is opgenomen in 
de rapportage ‘MIRT-verkenning Oeververbindingen Rotterdam, werkspoor A16/
OWN fase 1 alternatievenonderzoek’. 

 (Voor meer informatie over het dynamisch verkeersmodel zie rapportage ‘MIRT-verkenning 

Oeververbindingen Rotterdam, werkspoor A16/OWN fase 1 alternatievenonderzoek’)
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4.1 Maatregelenlijst en meekoppelwensen
Op basis van de eerste twee werktafels, input per mail van 
klankbordgroepleden, ambtelijke overleg en een preverkenning, is er door de 
werkgroep A16/OWN circa 100 maatregelen voor beide rijrichtingen samen 
geïnventariseerd en samengevat in een maatregelenlijst. Meer informatie 
over de lijst met maatregelen is terug te vinden in de rapportage ‘MIRT-
verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam, werkspoor A16/OWN fase 1 
alternatievenonderzoek’.

De maatregelen zijn aan de hand van 5 criteria door de werkgroep getoetst. 
De criteria zijn kosten, verwacht effect, verkeersveiligheid, inpassing en scope. 
Scoort een maatregel slecht op meerdere criteria, dan is deze niet opgenomen 
in een maatregelpakket. De volledige maatregelenlijst met toetsingscriteria is 
voorgelegd aan de klankbordgroep en besproken.
Het resultaat is een lijst met 30 maatregelen die meegenomen zijn bij 
de samenstelling van de 5 maatregelpakketten. Door de toets zijn 14 
maatregelen afgevallen die negatief scoren en zijn er 46 geparkeerd die 
mogelijk later alsnog in een pakket kunnen worden meegenomen. 
Er zijn 18 maatregelen gekenmerkt als meekoppelwens. Meekoppelwensen 
zijn maatregelen op gebied van fiets, openbaar vervoer, gedrag, belijning 
en bewegwijzering. In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van de 
geïnventariseerde meekoppelwensen.

4.2 Werktafel 3 | Vijf maatregelpakketten
Voorafgaand aan de 3e werktafel zijn de vijf maatregelpakketten 
samengesteld op basis van de 30 geselecteerde maatregelen. De 3e werktafel 
heeft als doel om deze resultaten aan de klankbordgroep te presenteren. 
Daarnaast is er ruimte voor vragen en feedback op de vijf maatregelpakketten.

De maatregelpakketten zijn door de werkgroep A16/OWN aan de hand van de 
volgende ontwerpprincipes samengesteld:

• Toevoegen wegcapaciteit.
• Verminderen verkeersvraag.
• Ontvlechten/vervlechten verkeersstromen.
• Kritieke verkeersbewegingen, d.w.z. verkeersstromen met de meeste 

impact op de doorstroming van het verkeer.

Het resultaat bestaat uit vijf concept maatregelpakketten die na een eerste 
doorrekening nog geoptimaliseerd zullen worden. 

De vijf maatregelpakketten:
Maatregelpakket 1: Optimaliseren en bescheiden capaciteit toevoegen
In dit pakket worden (bescheiden) uitbreidingen van de A16 toegepast. Op 
enkele plaatsen wordt de A16 verbreed en wordt de capaciteit van de afrit 
naar de afslag Barendrecht vergroot. Daarnaast fysieke scheiding in het 
weefvak Feijenoord-Ridderster.

Maatregelpakket 2: Grootschalig capaciteit toevoegen
In dit pakket worden grootschalige capaciteitsuitbreidingen toegepast. 
Afritten verruimen. Fysieke scheiding in weefvak Feijenoord-Ridderster. 
Kralingseplein wordt vervangen door DDI (Diamond Diverging Interchange).

Maatregelpakket 3: Omleiden kritische verkeersstromen
De kritieke verkeersstromen worden zo mogelijk apart afgewikkeld. Dat 
kan d.m.v. stroken buitenom of een fly-over/dive-under (vb. fly-over A16 > 
Rotterdam Centrum).

4. Resultaat
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Pakket 1

 

(Maatregel “afsluiten verbindingsboog A38 Ridderkerk naar 
A16 hoofdrijbaan” uit dit pakket gehaald)

Maatregelen pakket 1

1 Meer capaciteit A16 parallelbaan t.h.v. Kralingen

2 Weefvak A16 Feyenoord → Ridderster ontvlechten

3 Meer capaciteit A16 parallelbaan Ridderster → Feyenoord

4 Vrachtstrook opheffen

5 Meer capaciteit vanaf A15 naar A16 hoofdrijbaan

6 Meer capaciteit A16 afrit Feyenoord

7 Meer capaciteit A15 parallelbaan

8 Meer capaciteit A16 tussen Ridderster en Ridderkerk-zuid

Groen: na optimalisatie toegevoegde maatregel
 

Pakket 2
Maatregelen pakket 2

1 Meer capaciteit A16 parallelbaan t.h.v. Kralingen – Kralingseplein

2 Meer capaciteit A16 parallelbaan t.h.v. Kralingseplein

3 Meer capaciteit Kralingseplein (DDI)

4 Weefvak A16 Feyenoord → Ridderster ontvlechten

5 Meer capaciteit vanaf A15 naar A16 hoofdrijbaan

6 Meer capaciteit A16 afrit Feyenoord

7 Aanpassing toerit Feyenoord richting Van Brienenoordbrug

8 Vrachtstrook opheffen

9 Meer capaciteit A16 parallelbaan Ridderster → Feyenoord

10 Aanpassen verbinding A16 → A15

11 Aanpassen verbinding A15 → A29

12 Meer capaciteit A16 tussen Ridderster en Ridderkerk-zuid

 

Pakket 3

(Maatregel “extra afrit naar Barendrecht” uit dit pakket gehaald, blijft 
wel in beeld als meekoppelkans)

Maatregelen pakket 3

1 Verminderen verkeersdruk op A16 parallelbaan op de brug

2 Verminderen verkeersdruk op Kralingseplein

3 Verminderen verkeersdruk op A16 parallelbaan

4 Verminderen verkeersdruk weefvak A16 Feijenoord → Ridderster

5 Meer capaciteit A16 parallelbaan Ridderster → Feyenoord

6 Vrachtstrook opheffen

7 Meer capaciteit vanaf A15 naar A16 hoofdrijbaan

8 Meer capaciteit A16 afrit Feyenoord

9 Aanpassen verbinding A15 → A29

10 Meer capaciteit A16 tussen Ridderster en Ridderkerk-zuid

 

Pakket 4
Maatregelen pakket 4

1 Vervlechten A16 hoofd- en parallelbaan in zuidelijke richting

2 Meer capaciteit Kralingseplein (DDI)

3 Vervlechten A16 hoofd- en parallelbaan in noordelijke richting

4 Meer capaciteit vanaf A15 naar A16 hoofdrijbaan

5 Meer capaciteit A16 afrit Feyenoord

6 Vervlechten A15 hoofd- en parallelbaan in westelijke richting

7 Meer capaciteit A15 hoofdrijbaan in oostelijke richting

Maatregelpakket 1 Maatregelpakket 2

Maatregelpakket 3 Maatregelpakket 4
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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. In dit pakket aandacht voor bewegwijzering/
begeleiden verkeer. 

Maatregelpakket 5: Stedelijk verkeer leiden via OWN (onderliggend wegennet)
In dit pakket wordt maximaal gebruik gemaakt van de (eventuele) 
wegcapaciteit van de nieuwe stedelijke oeververbinding. De verkeersvraag op 
de Brienenoordcorridor wordt lager doordat stedelijk verkeer (met herkomst 
én bestemming Rotterdam) van de A16 wordt geleid. Mogelijk hierbij is een 
tunnel Capelle – Rotterdam onder Kralingseplein.

Een uitgebreide toelichting op de maatregelpakketten is opgenomen in de 
rapportage ‘MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam, werkspoor 
A16/OWN fase 1 alternatievenonderzoek’.

Tijdens de 3e werktafel zijn de vijf concept maatregelpakketten 
gepresenteerd aan de klankbordgroep om hen te informeren en om feedback 
te inventariseren. Tijdens de presentatie zijn er door de klankbordgroep 
verhelderende vragen gesteld (zie bijlage 5 verslag 3e werktafel). Bijvoorbeeld 
hoe maatregelpakket 5 tot stand is gekomen terwijl de gemeente Rotterdam 
het verminderen van stedelijk verkeer door de stad als beleid heeft. Ook 
worden er vragen gesteld over de rol van de kosten bij het afvallen van 
maatregelen. Daarnaast zijn er extra suggesties gegeven door enkele 
klankbordgroepleden. Deze worden in de optimalisatie meegenomen, nadat 
de effectiviteit van de maatregelpakketten inzichtelijk is gemaakt.
Tijdens de 3e werktafel geven enkele klankborgroepleden aan een 
maatregelpakket 6 te willen toevoegen. Er is afgesproken dat de 
klankbordgroepleden hun pakket 6 in kunnen dienen en dat dit pakket mee 
wordt genomen in de effectbepalingen.

4.3 Maatregelpakket 6
Vertegenwoordigers van IMpact hebben op 4 januari en 13 januari 2021 hun 
plan voor een maatregelpakket 6 toegelicht aan de werkgroep A16/OWN. De 
beknopte toelichting voor het voorstel is:

Maatregelpakket 6: Stadsbrug A16
In dit pakket wordt een nieuwe stadsbrug direct naast de Van 
Brienenoordbrug gesitueerd. Waarbij al het verkeer wat erop of af moet bij 
Kralingseplein of Feijenoord via deze nieuwe stadsbrug wordt geleid. Met als 
resultaat minder stedelijk verkeer op de Van Brienenoordbrug.

De presentatie van de vertegenwoordigers van IMpact (zie bijlage 7) geeft 
daarnaast inzicht in de standpunten van de klankbordgroepleden over het 
participatieproces. Bijvoorbeeld dat de invloed op leefomgeving en milieu pas 
na het trechteren van de maatregelpakketten wordt bepaald en dat kosten al 
wel worden meegenomen.

In de presentatie staat dat de bewoners het doel na streven om:
1. De kwaliteit van het leef- en woonklimaat te verbeteren of minimaal gelijk 

te houden.
2. De invloeden van de verschillende projecten op onze leef- en 

woonomgeving in Rotterdam en Capelle aan den IJssel integraal te 
bestuderen.

3. Op behoefte afgestemde verbindingen:
- een tunnel voor OV en fiets/voetgangers (=meerdere modaliteiten) en
- een brug voor auto’s (buiten de leefomgevingen).

Daarnaast wordt aangegeven dat de beschikbare beoordelingstijd in het 
participatieproces voor bewoners te krap wordt bevonden. 
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Pakket 5

(Maatregel ‘extra rijstrook op parallelbaan tussen Ridderster en afrit 
Feijenoord’ uit dit pakket gehaald)

Maatregelen pakket 5

1 Lokaal verkeer tussen Kralingseplein en afrit Feyenoord omleiden

2 Verkeer vanaf toerit Kralingen omleiden

3 Lokaal verkeer Kralingseplein > Kralingen omleiden

4 Lokaal verkeer Rotterdam-centrum – Capelle omleiden (tunnel)

5 Weefvak A16 Feyenoord → Ridderster ontvlechten

6 Lokaal verkeer vanaf A38 Ridderkerk omleiden

7 Vrachtstrook opheffen

8 Meer capaciteit vanaf A15 naar A16 hoofdrijbaan

9 Meer capaciteit A15 parallelbaan

10 Meer capaciteit A16 tussen Ridderster en Ridderkerk-zuid
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Pakket 5

(Maatregel ‘extra rijstrook op parallelbaan tussen Ridderster en afrit 
Feijenoord’ uit dit pakket gehaald)

Maatregelen pakket 5

1 Lokaal verkeer tussen Kralingseplein en afrit Feyenoord omleiden

2 Verkeer vanaf toerit Kralingen omleiden

3 Lokaal verkeer Kralingseplein > Kralingen omleiden

4 Lokaal verkeer Rotterdam-centrum – Capelle omleiden (tunnel)

5 Weefvak A16 Feyenoord → Ridderster ontvlechten

6 Lokaal verkeer vanaf A38 Ridderkerk omleiden

7 Vrachtstrook opheffen

8 Meer capaciteit vanaf A15 naar A16 hoofdrijbaan

9 Meer capaciteit A15 parallelbaan

10 Meer capaciteit A16 tussen Ridderster en Ridderkerk-zuid

 

Pakket 6
Maatregelen pakket 6

1 Meer capaciteit A16 parallelbaan t.h.v. Kralingen –Kralingseplein

2 Stadsbrug met 2x2 rijstroken, 70 km/uur

3 Aansluiting stadsbrug op Kralingseplein

4 Aansluiting stadsbrug op IJsselmondseplein

5 Weefvak A16 Feyenoord → Ridderster ontvlechten

6 Aanpassen verbindingsboog A15-west → A16-noord

7 Meer capaciteit A16 parallelbaan Ridderster → Feyenoord

8 Vrachtstrook opheffen

9 Meer capaciteit A15 parallelbaan

10 Meer capaciteit A16 tussen Ridderster en Ridderkerk-zuid

Pakket 6

Kralingseplein IJsselmondseplein

Maatregelpakket 5 Maatregelpakket 6

Details maatregelpakket 6
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Tijdens het gesprek op 4 januari hebben de projectgroepleden aan 
de klankbordgroepleden gevraagd het plan op een aantal punten te 
concretiseren. Dit is nodig om het voorstel gelijkwaardig aan de vijf 
andere maatregelpakketten door te kunnen rekenen. Woensdag 13 januari 
hebben de vertegenwoordigers van IMpact de aangepaste presentatie 
aan de projectgroep leden gepresenteerd. Deze presentatie is vervolgens 
geoptimaliseerd waarbij de terminologieën in lijn zijn gebracht met de rest 
van de studie. Deze presentatie is bijgevoegd in bijlage 8. 

De werkgroep heeft vervolgens een vertaalslag gemaakt van de presentatie 
naar een maatregelpakket 6. Deze is op dinsdag 19 januari 2021 gestuurd 
naar de vertegenwoordigers van IMpact. Dit voorstel borduurt voort op de 
gedachtegang, maar is verder geconcretiseerd, met name de aansluiting 
van de stadsbrug op het Kralingseplein aan de noordzijde en bij het 
IJsselmondseplein aan de zuidzijde. Met deze concretiseringsslag kan de 
werkgroep A16/OWN het maatregelenpakket, net zoals bij de andere vijf 
maatregelpakketten, ook daadwerkelijk doorrekenen. De projectgroep 
heeft aan IMpact gevraagd om in te stemmen met het doorrekenen van het 
voorgestelde pakket. 
Op woensdag 27 januari ontvangt de werkgroep A16/OWN een mail 
dat IMpact instemt met de concretiseringsslag, maar ze willen nog wel 
benadrukken dat ze rekening proberen te houden met een periode die verder 
ligt dan 2040/2050. Ook geven ze aan dat ze bewust flexibiliteit inbouwen 
om beter op toekomstige ontwikkelingen in te kunnen spelen. Ze doen een 
oproep om daar waar meerdere overheden verantwoordelijk zijn voor de 
financiering, de budgetten in overleg goed moeten worden verdeeld, zodat 
waarschijnlijk het totaal een lager budget vereist.
Tot slot geeft IMpact aan dat volgens hen een DDI een goede oplossing biedt 
voor al het verkeer, met name ook de oost-west verbinding (Capelle aan den 
IJssel – Rotterdam) en het voorkomt een fly-over.
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5.1 Werktafel 4 | Effecten 6 maatregelpakketten
Voorafgaand aan de 4e werktafel zijn de zes maatregelpakketten 
doorgerekend op verlies voertuigverliesuren (VVU). 
De 4e werktafel heeft als doel deze resultaten aan de klankbordgroep te 
presenteren. 

Door per pakket te kijken naar de voertuigverliesuren ten opzichte van het 
referentie+ scenario krijg je inzicht in de verkeerskundige effectiviteit van de 
pakketten, zie tabel. Meer informatie over het referentie+ scenario is te vinden  
in de rapportage ‘MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam, 
werkspoor A16/OWN fase 1 alternatievenonderzoek’. 
Op basis van de verkeerskundige doorrekeningen blijkt dat alle 6 de 
maatregelpakketten de doorstroming op de A16 substantieel verbetert. 
Hoewel de pakketten qua verkeerskundige denkrichting nogal uiteenlopen, 
is het verschil in effect ervan op het NMCA-knelpunt op de Van 
Brienenoordcorridor relatief beperkt. 

In deze fase zijn de effecten op de thema’s verkeer, milieu, inpassing, kosten/
baten en maakbaarheid nog niet in kaart gebracht. Tot slot is het effect buiten 
het studiegebied, bijvoorbeeld de fileterugslag als gevolg van knelpunten op 
andere snelwegen, in deze fase buiten beschouwing gelaten.

Tijdens de 4e werktafel zijn de effecten van de zes maatregelpakketten 
gepresenteerd aan de klankbordgroep om hen te informeren en om feedback 
te inventariseren. Tijdens de presentatie zijn er door de klankbordgroep 
verhelderende vragen gesteld (zie bijlage verslag 4e werktafel). 

5. Effecten

voertuigverliesuren(y-as) in de ochtend- en avondspits(x-as)
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6.1 Adviezen klankbordgroep
Na de pauze van de 4e werktafel hebben de klankbordgroepleden één voor 
één een antwoord gegeven op de vraag: 
“Welke pakketten zou je niet mee willen nemen naar de volgende fase? En 
Waarom?”. Alle antwoorden zijn opgenomen in het verslag, maar een aantal 
zaken vallen op.

Enkele klankbordgroepleden hebben aangegeven dat het lastig is om 
deze vraag te beantwoorden zonder inzicht te hebben in de andere 
thema’s zoals verkeer, milieu, inpassing, kosten/baten en maakbaarheid. 
Ook wordt geconcludeerd dat de onderlinge verschillen op gebied van 
voertuigverliesuren klein zijn. De noodzaak om in de volgende fase de 
effecten buiten het studiegebied te analyseren, bijvoorbeeld de effecten op 
het onderliggend wegennet, wordt door de klankbordgroepleden nog eens 
extra benadrukt.

Maatregelpakket 4 springt er voor veel klankbordgroepleden nadelig uit 
vanwege het samenvoegen van de parallel en hoofdrijbanen. De meeste 
klankbordgroepleden zouden pakket 4 niet meenemen naar de volgende 
fase omdat er verwacht wordt dat deze samenvoeging zorgt voor gevaarlijk 
verkeerssituaties. De situatie wordt er onduidelijker van vooral voor mensen 
die niet uit de omgeving komen en het weven op de rijbanen wordt 
moeilijker.

Pakket 5 valt op omdat verwacht wordt dat dit pakket een negatieve 
impact heeft op de omliggende woonwijk. Er wordt gerefereerd aan de 
uitgangspunten die vooraf gegeven zijn; maatregelen met grote nadelige 
effecten op de stedelijke omgeving en op het milieu zijn uitgesloten. De 
autoverbinding in de Esch komt in het verlengde van de Kralingse Zoom te 
liggen, dit tast de woonkwaliteit aan. 

Enkele klankbordgroepleden zijn positief over pakket 6 en enkele 
klankbordgroepleden zijn vanwege de verwachte kosten/baten negatief 

over pakket 6. Daarnaast geven enkele klankbordgroepleden aan dat 
er in maatregelenpakket 6 een te grote focus is op het autoverkeer, 
met zeer nadelige gevolgen voor de leefbaarheid in de omliggende 
wijken. De initiatiefnemers van pakket 6 benadrukken de integraliteit en 
toekomstgerichtheid van pakket 6. Tevens wordt de vraag gesteld of de 
budgetten van de andere werksporen ook worden meegenomen bij de 
beoordeling van maatregelpakket 6.

Er wordt een oproep gedaan aan de overheden om tussen de bestuurslagen 
beter samen te werken zodat er één integraal plan gemaakt kan worden voor 
de komende 100 jaar.

Tot slot is er veel aandacht voor de fiets en het openbaar vervoer. Er 
zijn zorgen uitgesproken over het gebrek aan fiets- en OV-maatregelen, 
bijvoorbeeld voor het knelpunt op de Van Brienenoordbrug waar de breedte 
van het fietspad per richting 1,75 meter is. Dit is voor het toenemende 
fietsverkeer te smal. Deze meekoppelwensen zijn goed gedocumenteerd (zie 
paragraaf 4.1) zodat ze meegenomen kunnen worden in de volgende fase, 
zeef 2. In zeef 2 wordt een goede ruimtelijke inpassing van de meest kansrijke 
maatregelpakketten geschetst. 

Naar aanleiding van de resultaten van de maatregelpakketten, heeft IMpact 
nog enkele aanvullende opmerkingen voor pakket 6 gedeeld met de 
werkgroep A16/OWN. 

6. Advies klankbordgroep
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6.2 Aandachtspunten vanuit de klankbordgroep
Tijdens het participatietraject kwamen enkele aandachtspunten meerdere 
malen naar voren. Deze hebben we hier nogmaals puntsgewijs uiteengezet:

INHOUDELIJK

• Twijfels worden uitgesproken over het richtbedrag van €100 
miljoen voor het oplossen van het NMCA knelpunt op de Van 
Brienenoordcorridor. Deelnemers zijn verbaasd dat er projecten in 
Nederland zijn waar de urgentie veel minder hoog is, maar het budget 
veel groter is. Bijvoorbeeld de A6 bij Lelystad of in Alkmaar. Daarnaast 
hebben enkele stakeholders bezwaar tegen het nu al verdelen van het 
totaal beschikbare budget voor de MIRT-verkenning Oeververbindingen 
regio Rotterdam over de drie werksporen. Dit zorgt volgens hen voor 
beperkingen. Ze roepen op het project en dus ook de budgetten integraal 
te benaderen. 

• Ander aandachtspunt is de horizon waarin de MIRT-verkenning 
plaatsvindt. Er wordt nu gekeken naar de situatie in 2030, hoewel 
infrastructuur zo’n 70 misschien wel 100 jaar mee gaat. Deelnemers 
vinden dat minstens geprognotiseerd moeten worden op 2050 of verder. 

• Op het onderliggend wegennet wordt specifiek de aansluiting 
naar de wijk Fascinatio genoemd als knelpunt. Het verkeer loopt op 
het Kralingseplein vast, met terugslag op de N210 richting het oosten. 
Daarnaast wordt de A16 hier als barrière naar Rotterdam ervaren. 

• Er wordt aandacht gevraagd voor de renovatie van de Van 
Brienenoordbrug. Dit raakvlakproject loopt parallel aan de MIRT-
verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam. Hierbij worden 
onderdelen van de brug vervangen en gerenoveerd. Na de vervanging 
en renovatie van beide bogen blijft de oude oostboog over. Om 
meer capaciteit op de Van Brienenoordbrug mogelijk te maken, 
kan de oostboog benut worden. Op die manier kan er volgens de 
belanghebbende slim werk met werk gemaakt worden. 



• De verschillende maatregelpakketten in het werkspoor A16 zijn 
onderscheidend ten aanzien van het afleiden versus houden van het 
verkeer op de A16. In het participatietraject is door de klankbordgroep 
meermaals uitgesproken dat men bij voorkeur het autoverkeer niet 
door de stad wil hebben, maar het autoverkeer liever de stad uit ziet 
gaan. Aansluitend op het beleid van de gemeente Rotterdam om 
zoveel mogelijk verkeer uit de stad te weren. Aangegeven wordt dat 
het nu al druk is op wegen zoals de Abram van Rijckevorselweg en het 
Kralingseplein. Indien meer autoverkeer over een nieuwe oeververbinding 
tussen De Esch en Feijenoord gaan, worden deze wegen alleen maar 
drukker. Bovendien tast dat ook de woonkwaliteit aan, omdat het verkeer 
dan in een woonwijk terecht komt. De voorkeur van de participanten 
gaat dan ook nadrukkelijk uit naar een maatregelpakket waarbij het 
autoverkeer zoveel mogelijk op de A16 kan worden gehouden. 

• De verkeersveiligheid van de maatregelen is ook een belangrijk 
aandachtspunt in de klankbordgroep A16/OWN. Volgens de participanten 
zal de verkeersveiligheid verslechteren door het samenvoegen van 
de rijbanen. Het wordt er onduidelijk en onoverzichtelijk van, vooral 
voor mensen die niet uit de omgeving komen. Dit geeft op zijn beurt 
aanleiding tot file. Gevraagd wordt om hier nadrukkelijk rekening mee 
te houden. Het voordeel dat je bij het samenvoegen van rijbanen meer 
mogelijkheden hebt om het verkeer om te leiden wordt daarnaast ook 
gezien. 

• Tijdens het participatieproces is er veel aandacht voor de fiets en 
het openbaar vervoer geweest. Er zijn zorgen uitgesproken over het 
gebrek aan fiets- en OV-maatregelen. Zonder stimulerende maatregelen 
belemmer je mensen om voor de fiets te kiezen i.p.v. de auto. Terwijl je 
met de auto van knelpunt naar knelpunt rijdt. Het probleem bij de Van 
Brienenoordbrug is dat het huidige fietspad aan de oostzijde van de brug 
per richting 1,75 meter breed is. Dit is voor het toenemende fietsverkeer 
te smal, waardoor er regelmatig ongelukken gebeuren. Een fietspad 
aan de westzijde zou een goede oplossing zijn en wordt daarom ook 
uitgesproken als wens. Daarnaast wordt aandacht gevraagd verbeteren 
van de passeerbaarheid van de A16 voor fietsers in de oost west richting.

• Deelnemers vragen zich ook af of de bereikbaarheidsopgave nog wel 
nodig is gezien de mogelijk blijvende effecten van het coronavirus, bijv. 
de structurele gedragsverandering ten aanzien van thuiswerken. Op dit 
moment is het veel rustiger op de weg, omdat er veel thuis wordt gewerkt 
en daardoor ook minder in de spits wordt gereden. Daarentegen wordt 
ook het OV minder gebruikt en kiezen mensen in deze tijd liever voor de 
auto of de fiets. Men vraagt zich daarom af of het niet juist nu het moment 
is om de fiets en OV meer te stimuleren, door structureel meer in te zetten 
op gedragsverandering. De overheid zou dit meer moeten aanjagen 
in plaats van in te blijven inzetten op het uitbreiden of toevoegen van 
wegcapaciteit. Volgens deelnemers heeft meer asfalt immers nog nooit 
files opgelost. Meer asfalt trekt alleen maar meer verkeer aan.

ORGANISATIE

• In een vervolg van het participatietraject moet er voldoende ruimte 
ingepland worden voor de klankbordgroepleden om de gegeven 
informatie te verwerken en hun achterban te informeren en de kans te 
geven te reageren.

• Indien mogelijk, is het wenselijk om de volgende ronde participatie 
in fase 2 van de verkenning niet meer digitaal te doen. Een bijeenkomst 
waarbij we rond tekeningen kunnen samenwerken, is veel effectiever. 
Desondanks is het participatietraject fase 1 goed doorlopen.
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6.3 Vervolg
In de volgende stap in zeef 1 wordt er door de werkgroep A16/OWN een 
effectbeoordeling uitgevoerd op de volgende thema’s:

• verkeer: afname VVU, veranderingen intensiteiten op    
 corridor en OWN, veiligheid;
• milieu: geluid, lucht, natuur (kwalitatief);
• ruimtelijke inpassing: effecten op de omgeving (kwalitatief);
• kosten/baten: zeer indicatieve ramingen;
• maakbaarheid: kans op showstoppers.

Daarnaast wordt er gekeken naar de effecten van de maatregelpakketten 
buiten het studiegebied. 
Op basis van deze informatie rapporteert de werkgroep A16/OWN aan de 
bestuurders over de effectiviteit van de maatregelpakketten, de haalbaarheid 
en de kosten en de effecten op de omgeving.
Doel is te komen tot bruikbare informatie om kansrijke maatregelpakketten te 
selecteren.

De 4e werktafel is de laatste werktafel voor zeef 1. Afgesproken is dat de 
klankbordgroepleden over het gevolg geïnformeerd worden. Ook krijgen 
ze inzicht in de effectbeoordeling op de thema’s verkeer, milieu, inpassing, 
kosten/baten en maakbaarheid. De adviezen en aandachtspunten van de 
klankbordgroep worden aan bestuurders meegegeven voor de bestuurlijke 
afweging.

In de volgende fase, zeef 2, wordt voor de overgebleven alternatieven een 
goede ruimtelijke inpassing geschetst. Deze fase zal, in de 2e ronde van 
het participatieproces, met name zijn gericht op het ontwerpen van de 
alternatieven en de inpassing daarvan in de stedelijke omgeving. 
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MIRT-verkenning regio Rotterdam 

Bezoekadres: MRDH 
Westersingel 12, Rotterdam 
Postadres: p/a Postbus 1130 
3000 BC Rotterdam 
Internet: oeververbindingen.nl 

 
 
 

 
Beeldend verslag 
 
Betreft: 1e werktafel klankborgroep A16 / OWN (Van Brienenoordcorridor) 
 
Vergaderlocatie: digitaal 
 
Vergaderdatum: 8-10-2020 
 
Verslag datum: 15-10-2020 
 
Gebruikte medium: Zoom en conceptboard 
 

Aanwezige klankbordgroep leden: Verhinderd:   Aanwezige projectgroep leden: 
Rob Verduin Hanco van Tol Joop Roland 
Carolien Verzaal Paul Driessen  Niels Vrije 
Arie van Kooten Hella van Houten Maarten-Jan Eisma 
Julian Mensies A. Kara Merle Prast 
Sjaak Biggelaar Tim Nagel Jorinke Vos 
Martin Giljamse Dirk van Driel Giel de Bruijn 
Rik Koenders Jonathan Weegink Laurens van Tiel 
Paul Scheublin  Martijn Meinen 
Jacqueline Mouws  Judith de Koster 
Marianne de Veer  Marco Veth 
Ben van Rooij  Marga van Beek 
   
   

Mededeling: 
Voorafgaand aan de 1e werktafel klankborgroep A16 / OWN (Van Brienenoordcorridor) heeft het projectteam input ontvangen van een aantal klankbordgroepleden. Afgesproken is dat deze 
informatie wordt meegenomen in het proces en onder andere aan bod zal komen tijdens de 2e werktafel voor zover de informatie niet al ingebracht is in de 1e werktafel. 
 
 
 
 
 

Bijlage 2 | Verslag werktafel 1
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Beeldend verslag 
 
Betreft: 1e werktafel klankborgroep A16 / OWN (Van Brienenoordcorridor) 
 
Vergaderlocatie: digitaal 
 
Vergaderdatum: 8-10-2020 
 
Verslag datum: 15-10-2020 
 
Gebruikte medium: Zoom en conceptboard 
 

Aanwezige klankbordgroep leden: Verhinderd:   Aanwezige projectgroep leden: 
Rob Verduin Hanco van Tol Joop Roland 
Carolien Verzaal Paul Driessen  Niels Vrije 
Arie van Kooten Hella van Houten Maarten-Jan Eisma 
Julian Mensies A. Kara Merle Prast 
Sjaak Biggelaar Tim Nagel Jorinke Vos 
Martin Giljamse Dirk van Driel Giel de Bruijn 
Rik Koenders Jonathan Weegink Laurens van Tiel 
Paul Scheublin  Martijn Meinen 
Jacqueline Mouws  Judith de Koster 
Marianne de Veer  Marco Veth 
Ben van Rooij  Marga van Beek 
   
   

Mededeling: 
Voorafgaand aan de 1e werktafel klankborgroep A16 / OWN (Van Brienenoordcorridor) heeft het projectteam input ontvangen van een aantal klankbordgroepleden. Afgesproken is dat deze 
informatie wordt meegenomen in het proces en onder andere aan bod zal komen tijdens de 2e werktafel voor zover de informatie niet al ingebracht is in de 1e werktafel. 
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• Arie van Kooten vraagt naar de kaders van de werksessie en of de oeververbinding hier niet wordt meegenomen? Want wanneer de Beneluxtunnel 

Corridor vastloopt heeft dit effect op de Brienenoordcorridor.  
Joop Roland merkt op dat inderdaad in deze werksessie de nieuwe oeververbinding niet wordt meegenomen. Het gaat om maatregelen die we kunnen 
treffen op de A16. Tenzij we goed onderbouwd anders kunnen aantonen dat een andere maatregel effectiever is. De nieuwe oeververbinding zit wel als 
scenario in het verkeersmodel 2030. Dus we gaan er wel mee rekenen. 
De invloed van wel of niet files in de Beneluxtunnel op de Brienenoordcorridor is aanwezig, maar zal niet groot zijn. Het is zeker dat de verkeerseffecten van 
eventuele maatregelen op de A16 merkbaar zullen zijn op de gehele Rotterdamse Ring. Dat gaat onderzocht worden. 
 

• Chris van Eijmeren vraagt naar de effecten van Covid-19.  
Joop Roland geeft aan dat de nu gangbare opvatting is dat de terugval in het verkeer een rimpeling in de toekomstige verkeersgroei zal zijn. En we onderzoeken de maatregelen in het 
toekomstig jaar 2030, dus over 10 jaar. Dan zijn de effecten van Covid-19 waarschijnlijk al verdwenen. Maar Covid-19 is een wake-up call voor de mobiliteit. Ov wordt minder gebruikt 
en dit heeft zijn weerslag op het gebruik van de fiets en de auto. Er wordt meer thuis gewerkt en minder gereden tijdens de spits. We weten nog niet wat de invloed op de lange 
termijn zal zijn. Het ministerie en het kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) onderzoekt dit.  

 
• Ben van Rooij vraagt aan Martijn Meinen of er rekening wordt gehouden met nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld woningen.  

Martijn Meinen geeft aan dat alle vastgestelde ruimtelijke ontwikkelingen verwerkt zijn in het verkeersmodel. 
 
   
Tijdens het tweede deel van de werktafel gingen de klankbordgroepleden in drie groepen uiteen om interactief aan het werk te gaan. 
 
De klankbordgroepleden hebben in het tweede deel gewerkt in conceptboard. Hierin stond het gebied opgesplitst in de volgende drie deelgebieden: 

1. Ten noorden van de Van Brienenoordbrug 
2. Tussen de Van Brienennoordbrug & Ridderster 
3. Knooppunt Ridderster & A15 

 
De klankbordgroepleden hebben per deelgebied met digitale post-its de volgende vragen beantwoord: 

• Waar loopt het vast? 
• Zijn er gevaarlijke punten? 
• Zijn er onduidelijke situaties? 
• Wat is de oorzaak van de knelpunten? 

 
De opgehaalde resultaten zijn op de volgende bladzijden afgebeeld en tevens samengevat in 3 kaarten. 
 
Afsluiting 22:00 uur 
Om 22:00 uur werd de 1e werktafel afgerond. Tijdens deze plenaire afsluiting werd een korte samenvatting gegeven van het interactieve tweede deel. 
 

• De 2e werktafel zal donderdag 12 november plaatsvinden. De klankbordgroepleden worden nog geïnformeerd of de werktafel digitaal moet plaatsvinden. 
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Start 1e werktafel: 19:30 uur 
 
Tijdens het eerste deel van de werktafel zijn de volgende onderwerpen behandeld: 

• Opening en voorstellen     
• Uitleg proces met 3 werktafels  
• Afbakening en kaderstelling  
• Probleemanalyse mobiliteit A16 corridor 

 
Via onderstaande link is de presentatie te downloaden: 
https://we.tl/t-gSsZitgDh7 
 
  
Hieronder een overzicht van de vragen, opmerkingen en antwoorden tijdens het eerste deel van de werktafel:  

• Een deel van de klankbordgroep (Ben van Rooij, Rob Verduin) maakt bezwaar betreffende het limiteren van het budget en doet een oproep tot een integrale benadering. Het geld is 
verdeeld over de drie werksporen, dit zorgt voor beperkingen. Daarnaast worden er andere projecten genoemd, bijvoorbeeld Lelystad waar een extra afslag is gerealiseerd voor 70 
miljoen. Waarom is dit geen optie voor de Brienenoordcorridor? 
Joop Roland geeft aan dat de projectorganisatie MIRT-Verkenning en Rijkswaterstaat transparant willen zijn over de kaders om teleurstelling in het proces te voorkomen. In DEZE 
verkenning gaat het niet over hele grote capaciteitsuitbreidingen van de A16. Deze alternatieven zullen zeer waarschijnlijk niet door beslissers worden gekozen. En dan kunnen we 
daar beter vanaf het begin duidelijk over zijn.  
In Werktafel 2 kunnen we natuurlijk best wat grotere maatregelen onderzoeken, maar we moeten in Werktafel 3 dan wel weer terug binnen de kaders.  
Overigens, als de klankbordgroep komt met resultaten die niet binnen de schaalgrootte / kaders passen, maar wel realistisch zijn en heel effectief zijn om het probleem op de Van 
Brienenoordcorridor te verminderen, dan wordt dit gedeeld met de minister. 

 
• Ben van Rooij geeft aan een plan met een 3e boog in te dienen als oplossing.  

Niels Vrije geeft aan dat is afgesproken met Ben van Rooij en Chris van Eijmeren dat dit plan wordt behandeld in de MIRT-Verkenning.  
Joop Roland vraagt aan Ben van Rooij om na te denken over welk probleem met dit plan wordt opgelost. 

 
• De vraag wordt gesteld waarom de Provincie vanavond niet vertegenwoordigd is. 

De provincie is betrokken bij dit werkspoor en wordt geïnformeerd over de resultaten van dit participatieproces. 
 

• Paul geeft aan dat het project beperkt en specialistisch is en vraagt zich af wat er verwacht wordt van de klankbordgroep. 
Joop Roland antwoordt dat we de bijdragen van niet-verkeerskundigen niet onderschatten. Bij eerdere werktafels (Blankenburgtunnel, A4 Delft-Schiedam) heeft RWS de ervaring 
opgedaan dat iedereen prima kan meedenken, mits dat goed begeleid wordt. Professionals zien vanachter hun bureau ook niet alles, en dus zijn nou juist de ervaringen van gebruikers 
en omwonenden van de A16 een goede aanvulling. 
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• Arie van Kooten vraagt naar de kaders van de werksessie en of de oeververbinding hier niet wordt meegenomen? Want wanneer de Beneluxtunnel 

Corridor vastloopt heeft dit effect op de Brienenoordcorridor.  
Joop Roland merkt op dat inderdaad in deze werksessie de nieuwe oeververbinding niet wordt meegenomen. Het gaat om maatregelen die we kunnen 
treffen op de A16. Tenzij we goed onderbouwd anders kunnen aantonen dat een andere maatregel effectiever is. De nieuwe oeververbinding zit wel als 
scenario in het verkeersmodel 2030. Dus we gaan er wel mee rekenen. 
De invloed van wel of niet files in de Beneluxtunnel op de Brienenoordcorridor is aanwezig, maar zal niet groot zijn. Het is zeker dat de verkeerseffecten van 
eventuele maatregelen op de A16 merkbaar zullen zijn op de gehele Rotterdamse Ring. Dat gaat onderzocht worden. 
 

• Chris van Eijmeren vraagt naar de effecten van Covid-19.  
Joop Roland geeft aan dat de nu gangbare opvatting is dat de terugval in het verkeer een rimpeling in de toekomstige verkeersgroei zal zijn. En we onderzoeken de maatregelen in het 
toekomstig jaar 2030, dus over 10 jaar. Dan zijn de effecten van Covid-19 waarschijnlijk al verdwenen. Maar Covid-19 is een wake-up call voor de mobiliteit. Ov wordt minder gebruikt 
en dit heeft zijn weerslag op het gebruik van de fiets en de auto. Er wordt meer thuis gewerkt en minder gereden tijdens de spits. We weten nog niet wat de invloed op de lange 
termijn zal zijn. Het ministerie en het kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) onderzoekt dit.  

 
• Ben van Rooij vraagt aan Martijn Meinen of er rekening wordt gehouden met nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld woningen.  

Martijn Meinen geeft aan dat alle vastgestelde ruimtelijke ontwikkelingen verwerkt zijn in het verkeersmodel. 
 
   
Tijdens het tweede deel van de werktafel gingen de klankbordgroepleden in drie groepen uiteen om interactief aan het werk te gaan. 
 
De klankbordgroepleden hebben in het tweede deel gewerkt in conceptboard. Hierin stond het gebied opgesplitst in de volgende drie deelgebieden: 

1. Ten noorden van de Van Brienenoordbrug 
2. Tussen de Van Brienennoordbrug & Ridderster 
3. Knooppunt Ridderster & A15 

 
De klankbordgroepleden hebben per deelgebied met digitale post-its de volgende vragen beantwoord: 

• Waar loopt het vast? 
• Zijn er gevaarlijke punten? 
• Zijn er onduidelijke situaties? 
• Wat is de oorzaak van de knelpunten? 

 
De opgehaalde resultaten zijn op de volgende bladzijden afgebeeld en tevens samengevat in 3 kaarten. 
 
Afsluiting 22:00 uur 
Om 22:00 uur werd de 1e werktafel afgerond. Tijdens deze plenaire afsluiting werd een korte samenvatting gegeven van het interactieve tweede deel. 
 

• De 2e werktafel zal donderdag 12 november plaatsvinden. De klankbordgroepleden worden nog geïnformeerd of de werktafel digitaal moet plaatsvinden. 
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Beeldend verslag 
 
Betreft: 2e werktafel klankborgroep A16 Van Brienenoordcorridor / OWN 
 
Vergaderlocatie: digitaal 
 
Vergaderdatum: 12-11-2020 
 
Verslag datum: 19-11-2020 
 
Gebruikte medium: Zoom en conceptboard 
 
 

Aanwezig: Verhinderd: 
Sjaak Biggelaar Dirk van Driel 
Paul Driessen Hella van Houten 
Chris van Eijmeren A. Kara 
Martin Giljamse Gerard-Jan van Leer 
Rik Koenders Jacqueline Mouws 
Arie van Kooten Tim Nagel 
Ben van Rooij Hanco van Tol 
Paul Scheublin Marianne de Veer 
Rob Verduin Jonathan Weegink 
Carolien Verzaal  

 
 
Mededeling: 
Geen. 
 
  

Bijlage 3 | Verslag werktafel 3
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Beeldend verslag 
 
Betreft: 2e werktafel klankborgroep A16 Van Brienenoordcorridor / OWN 
 
Vergaderlocatie: digitaal 
 
Vergaderdatum: 12-11-2020 
 
Verslag datum: 19-11-2020 
 
Gebruikte medium: Zoom en conceptboard 
 
 

Aanwezig: Verhinderd: 
Sjaak Biggelaar Dirk van Driel 
Paul Driessen Hella van Houten 
Chris van Eijmeren A. Kara 
Martin Giljamse Gerard-Jan van Leer 
Rik Koenders Jacqueline Mouws 
Arie van Kooten Tim Nagel 
Ben van Rooij Hanco van Tol 
Paul Scheublin Marianne de Veer 
Rob Verduin Jonathan Weegink 
Carolien Verzaal  

 
 
Mededeling: 
Geen. 
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Start 2e werktafel: 19:30 uur 
 
Tijdens het eerste deel van de werktafel zijn de volgende onderwerpen behandeld: 

• Opening en voorstellen     
• Terugblik 1e werktafel 8 oktober.  
• Uitleg dynamisch verkeersmodel 2018/2030  
• Inventarisatie oplossingen knelpunten 1e werktafel 

 
Link naar presentatie: https://we.tl/t-T7sqRjFc4T 
  
Hieronder een overzicht van de vragen, opmerkingen en antwoorden tijdens het eerste deel van de werktafel:  
 
Opening 

• Ben van Rooij vraagt of er een beschrijving/ toelichting is wat het verkeersmodel wel en niet kan? 
Joop Roland geeft aan dat Martijn Meinen straks een presentatie hierover zal geven. 
 

• Rik Koenders vraagt of zijn opmerking tijdens de 1e werktafel over de fietsverbinding van de Brienenoordbrug naar Barendrecht is verwerkt? 
Judith de Koster geeft aan dat dit is opgenomen in het conceptboard als algemeen punt, terug te vinden in het blauwe vlak. 
 
 

Vragen tijdens uitleg dynamisch verkeersmodel 2018/2030 
 

• Rob Verduin vraagt of de negatieve effecten nog erger worden wanneer het huidige probleem op het Terbregseplein niet wordt opgelost. Hij geeft aan dat het weefvak in de ochtend en avond vast staat. 
Hij verwacht dat er ook problemen zullen ontstaan bij het Kralingseplein. 
Joop Roland bevestigd dat de druk nog erger wordt wanneer het probleem rond Terbregseplein niet wordt opgelost. Dit wordt aan de minister doorgegeven. Voorlopig laten we maatregelen Terbregseplein 
buiten deze scope. 
 

• Paul Scheublin geeft aan dat in het Dynamisch verkeersmodel 2018/2030 er tussen Afrit Rotterdam Prins Alexander en knooppunt Kralingseplein het nu 2 richtingsverkeer is, straks wordt dit 3 richtingen. 
Hij verwacht dat de afvoercapaciteit daardoor groter wordt. 
Martijn Meinen geeft aan dat er een forse toename in het verkeer wordt verwacht, in beide richtingen. Hierdoor wordt het weefvak aansluiting Terbregseplein zwaarder belast. 
 

• Ben van Rooij geeft aan dat er een weefvak noord in de plannen zat, maar dat hij dit niet meer terug hoort.  
De aandacht gaat uit naar beide richtingen (zie presentatie pagina 11). Martijn Meinen geeft aan dat het om beide richtingen gaat, zie de knelpunten aangeduid met pijl 3 (A16 oprit Kralingen) en 4 (A16 - 
A20) in de presentatie deelgebied 1. 
Joop Roland vult aan dat we het knelpunt onder 4 (A16 – A20) niet gaan oplossen, behalve modelmatig. Knelpunt 3 (A16 oprit Kralingen)) nemen we wel mee.  
 

• Arie van Kooten geeft aan dat gedrag een belangrijke factor is, maar dat we hier geen invloed op hebben. 
Ben van Rooij vult aan dat zijn ervaring is dat juist irrationeel gedrag problemen veroorzaakt. Kan dit meegenomen worden in het model? 
Joop Roland antwoordt dat we uit gaan van rationeel gedrag. Uit studies blijkt dat 99% van de weggebruikers, normaal rationeel gedrag vertoont. Gedrag kunnen we beïnvloeden door een zo goed mogelijk 
logisch ontwerp te maken en te handhaven. 

 

MIRT-verkenning regio Rotterdam 

Bezoekadres: MRDH 
Westersingel 12, Rotterdam 
Postadres: p/a Postbus 1130 
3000 BC Rotterdam 
Internet: oeververbindingen.nl 

 
 
 
 
 
 
 

• Arie van Kooten vraagt of weersinvloeden en toename OV gebruik is meegenomen? 
Martijn Meinen antwoordt dat weersinvloeden niet expliciet zijn opgenomen. Er wordt uitgegaan van een jaargemiddelde spits.  
Joop Roland vult aan dat in het scenario 2030 de geplande uitbreiding van het OV is opgenomen. Maar extra maatregelen zitten er niet in. Door goed OV neemt stedelijke druk 
iets af, maar dat zit niet in dit scenario. We gaan wel kijken naar een mobiliteitsscenario met een maatregelen pakket waarmee we een toets/ gevoeligheidsanalyse kunnen 
doen wat laat zien wat het effect is. Zo proberen we robuustheid te achterhalen. 
Arie van Kooten geeft als reactie dat hij vindt dat er te weinig parameters worden meegenomen en vraagt aanvullend of er rekening gehouden is met de toename van woningen in Rotterdam? En of we 
ook over de grens kijken naar Duitsland en Engeland? 
Joop Roland geeft aan dat alle vastgestelde woon- en bedrijfsplannen in de regio Rotterdam zijn opgenomen. Daarnaast kijken we inderdaad over de grens ter inspiratie. 
Giel de Bruijn vult aan dat de verkeersverplaatsingen zijn gebaseerd op een multi model van de metropoolregio Rotterdam. In dit regionale verkeersmodel zitten diverse zaken verweven die we gebruiken 
als basis. 

 
• Ben van Rooij vraagt of de plannen in Kralingen worden meegenomen? En Rob Verduin vraag zich af of de plannen van Rivium en Fascinatio erin zitten? 

Vastgestelde plannen in Kralingen, Rivium en Fascinatio worden in ieder geval meegenomen.  
 

• Rob Verduin schrok van de prognose 2030, het voelt al als 2030. Hij vraagt of het budget gebaseerd is op huidige situatie of die van 2030? En gaan jullie met deze dramatische prognose naar de minister? 
Het is jammer als je het momentum mist om het goed en rigoureus aan te pakken. 
Joop Roland reageert dat op het moment dat we concluderen dat we met het gegeven budget geen positief effect (het probleem niet substantieel vermindert) kunnen realiseren, we terug naar de minister 
gaan. Het is dan aan het ministerie om hierover een besluit te nemen. Het kan zijn dat ze zeggen voer toch de maatregelen uit, of dat het budget wordt uitgebreid. 

 
   
Tijdens het tweede deel van de werktafel gingen de klankbordgroepleden in twee groepen uiteen om interactief aan het werk te gaan.  
 
De klankbordgroepleden hebben in het tweede deel gewerkt in conceptboard. Hierin stond het gebied opgesplitst in de volgende drie deelgebieden: 

1. Ten noorden van de Van Brienenoordbrug 
2. Tussen de Van Brienennoordbrug & Ridderster 
3. Knooppunt Ridderster & A15 

 
De klankbordgroepleden hebben per deelgebied de volgende vragen beantwoord: 

• Wat zijn mogelijke maatregelen en oplossingen voor de knelpunten op de Van Brienenoordcorridor?  
• Wat zijn verkeerskundige oplossingen die we in het dynamisch verkeersmodel kunnen toetsen? 
• Wat zijn de oplossingen of meekoppelkansen in het omliggend gebied? 

 
De opgehaalde resultaten zijn op de volgende bladzijden samengevat in 3 kaarten. 
 
 
De volgende vragen zijn na het interactieve deel plenair gesteld: 
 

• Rik Koenders vraagt of de 100 miljoen over de drie deelgebieden wordt verdeeld? In noord lijken de problemen groter dan op de zuidoever. 
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Start 2e werktafel: 19:30 uur 
 
Tijdens het eerste deel van de werktafel zijn de volgende onderwerpen behandeld: 

• Opening en voorstellen     
• Terugblik 1e werktafel 8 oktober.  
• Uitleg dynamisch verkeersmodel 2018/2030  
• Inventarisatie oplossingen knelpunten 1e werktafel 

 
Link naar presentatie: https://we.tl/t-T7sqRjFc4T 
  
Hieronder een overzicht van de vragen, opmerkingen en antwoorden tijdens het eerste deel van de werktafel:  
 
Opening 

• Ben van Rooij vraagt of er een beschrijving/ toelichting is wat het verkeersmodel wel en niet kan? 
Joop Roland geeft aan dat Martijn Meinen straks een presentatie hierover zal geven. 
 

• Rik Koenders vraagt of zijn opmerking tijdens de 1e werktafel over de fietsverbinding van de Brienenoordbrug naar Barendrecht is verwerkt? 
Judith de Koster geeft aan dat dit is opgenomen in het conceptboard als algemeen punt, terug te vinden in het blauwe vlak. 
 
 

Vragen tijdens uitleg dynamisch verkeersmodel 2018/2030 
 

• Rob Verduin vraagt of de negatieve effecten nog erger worden wanneer het huidige probleem op het Terbregseplein niet wordt opgelost. Hij geeft aan dat het weefvak in de ochtend en avond vast staat. 
Hij verwacht dat er ook problemen zullen ontstaan bij het Kralingseplein. 
Joop Roland bevestigd dat de druk nog erger wordt wanneer het probleem rond Terbregseplein niet wordt opgelost. Dit wordt aan de minister doorgegeven. Voorlopig laten we maatregelen Terbregseplein 
buiten deze scope. 
 

• Paul Scheublin geeft aan dat in het Dynamisch verkeersmodel 2018/2030 er tussen Afrit Rotterdam Prins Alexander en knooppunt Kralingseplein het nu 2 richtingsverkeer is, straks wordt dit 3 richtingen. 
Hij verwacht dat de afvoercapaciteit daardoor groter wordt. 
Martijn Meinen geeft aan dat er een forse toename in het verkeer wordt verwacht, in beide richtingen. Hierdoor wordt het weefvak aansluiting Terbregseplein zwaarder belast. 
 

• Ben van Rooij geeft aan dat er een weefvak noord in de plannen zat, maar dat hij dit niet meer terug hoort.  
De aandacht gaat uit naar beide richtingen (zie presentatie pagina 11). Martijn Meinen geeft aan dat het om beide richtingen gaat, zie de knelpunten aangeduid met pijl 3 (A16 oprit Kralingen) en 4 (A16 - 
A20) in de presentatie deelgebied 1. 
Joop Roland vult aan dat we het knelpunt onder 4 (A16 – A20) niet gaan oplossen, behalve modelmatig. Knelpunt 3 (A16 oprit Kralingen)) nemen we wel mee.  
 

• Arie van Kooten geeft aan dat gedrag een belangrijke factor is, maar dat we hier geen invloed op hebben. 
Ben van Rooij vult aan dat zijn ervaring is dat juist irrationeel gedrag problemen veroorzaakt. Kan dit meegenomen worden in het model? 
Joop Roland antwoordt dat we uit gaan van rationeel gedrag. Uit studies blijkt dat 99% van de weggebruikers, normaal rationeel gedrag vertoont. Gedrag kunnen we beïnvloeden door een zo goed mogelijk 
logisch ontwerp te maken en te handhaven. 

 

MIRT-verkenning regio Rotterdam 

Bezoekadres: MRDH 
Westersingel 12, Rotterdam 
Postadres: p/a Postbus 1130 
3000 BC Rotterdam 
Internet: oeververbindingen.nl 

 
 
 
 
 
 
 

• Arie van Kooten vraagt of weersinvloeden en toename OV gebruik is meegenomen? 
Martijn Meinen antwoordt dat weersinvloeden niet expliciet zijn opgenomen. Er wordt uitgegaan van een jaargemiddelde spits.  
Joop Roland vult aan dat in het scenario 2030 de geplande uitbreiding van het OV is opgenomen. Maar extra maatregelen zitten er niet in. Door goed OV neemt stedelijke druk 
iets af, maar dat zit niet in dit scenario. We gaan wel kijken naar een mobiliteitsscenario met een maatregelen pakket waarmee we een toets/ gevoeligheidsanalyse kunnen 
doen wat laat zien wat het effect is. Zo proberen we robuustheid te achterhalen. 
Arie van Kooten geeft als reactie dat hij vindt dat er te weinig parameters worden meegenomen en vraagt aanvullend of er rekening gehouden is met de toename van woningen in Rotterdam? En of we 
ook over de grens kijken naar Duitsland en Engeland? 
Joop Roland geeft aan dat alle vastgestelde woon- en bedrijfsplannen in de regio Rotterdam zijn opgenomen. Daarnaast kijken we inderdaad over de grens ter inspiratie. 
Giel de Bruijn vult aan dat de verkeersverplaatsingen zijn gebaseerd op een multi model van de metropoolregio Rotterdam. In dit regionale verkeersmodel zitten diverse zaken verweven die we gebruiken 
als basis. 

 
• Ben van Rooij vraagt of de plannen in Kralingen worden meegenomen? En Rob Verduin vraag zich af of de plannen van Rivium en Fascinatio erin zitten? 

Vastgestelde plannen in Kralingen, Rivium en Fascinatio worden in ieder geval meegenomen.  
 

• Rob Verduin schrok van de prognose 2030, het voelt al als 2030. Hij vraagt of het budget gebaseerd is op huidige situatie of die van 2030? En gaan jullie met deze dramatische prognose naar de minister? 
Het is jammer als je het momentum mist om het goed en rigoureus aan te pakken. 
Joop Roland reageert dat op het moment dat we concluderen dat we met het gegeven budget geen positief effect (het probleem niet substantieel vermindert) kunnen realiseren, we terug naar de minister 
gaan. Het is dan aan het ministerie om hierover een besluit te nemen. Het kan zijn dat ze zeggen voer toch de maatregelen uit, of dat het budget wordt uitgebreid. 

 
   
Tijdens het tweede deel van de werktafel gingen de klankbordgroepleden in twee groepen uiteen om interactief aan het werk te gaan.  
 
De klankbordgroepleden hebben in het tweede deel gewerkt in conceptboard. Hierin stond het gebied opgesplitst in de volgende drie deelgebieden: 

1. Ten noorden van de Van Brienenoordbrug 
2. Tussen de Van Brienennoordbrug & Ridderster 
3. Knooppunt Ridderster & A15 

 
De klankbordgroepleden hebben per deelgebied de volgende vragen beantwoord: 

• Wat zijn mogelijke maatregelen en oplossingen voor de knelpunten op de Van Brienenoordcorridor?  
• Wat zijn verkeerskundige oplossingen die we in het dynamisch verkeersmodel kunnen toetsen? 
• Wat zijn de oplossingen of meekoppelkansen in het omliggend gebied? 

 
De opgehaalde resultaten zijn op de volgende bladzijden samengevat in 3 kaarten. 
 
 
De volgende vragen zijn na het interactieve deel plenair gesteld: 
 

• Rik Koenders vraagt of de 100 miljoen over de drie deelgebieden wordt verdeeld? In noord lijken de problemen groter dan op de zuidoever. 
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Joop Roland antwoordt dat de 100 miljoen er is om een kader te bieden voor het maatregelenpakket. Definitieve ramingen kunnen we pas maken als we de plannen hebben 
uitgewerkt. We gaan daarbij op zoek naar een maatregelenpakket die in totaliteit het meest effectief is, het maakt niet uit of de focus op noord of zuid ligt. 
 

• Rob Verduin geeft aan zich te kunnen vinden in de vragen over het budget. Het blijft hem verbazen dat er projecten in Nederland zijn waar de urgentie veel minder hoog is, 
maar het budget veel groter. Bijvoorbeeld A6 bij Lelystad of in Alkmaar. Hij vraagt of ze iets kunnen betekenen, bijvoorbeeld met IMPACT. 
Joop Roland geeft aan dat het een kwestie is van politieke prioriteitstelling. Aandacht blijven vragen voor de knelpunten rond Rotterdam is het minste wat je kunt doen. 
 

• Arie van Kooten vraagt of de impact van de maatregelen op de filelast wordt meegenomen? 
Joop Roland geeft aan dat met de uitgewerkte alternatieven uitgerekend wordt hoeveel voertuig verlies uren het oplevert. Er wordt een maatschappelijke kosten-baten-analyse gemaakt van de 
alternatieven. 

 
Afsluiting 22:15 uur 
Om 22:15 uur werd de 2e werktafel afgerond.  
 

• De 3e werktafel vindt op donderdag 16 december plaats.  
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Joop Roland antwoordt dat de 100 miljoen er is om een kader te bieden voor het maatregelenpakket. Definitieve ramingen kunnen we pas maken als we de plannen hebben 
uitgewerkt. We gaan daarbij op zoek naar een maatregelenpakket die in totaliteit het meest effectief is, het maakt niet uit of de focus op noord of zuid ligt. 
 

• Rob Verduin geeft aan zich te kunnen vinden in de vragen over het budget. Het blijft hem verbazen dat er projecten in Nederland zijn waar de urgentie veel minder hoog is, 
maar het budget veel groter. Bijvoorbeeld A6 bij Lelystad of in Alkmaar. Hij vraagt of ze iets kunnen betekenen, bijvoorbeeld met IMPACT. 
Joop Roland geeft aan dat het een kwestie is van politieke prioriteitstelling. Aandacht blijven vragen voor de knelpunten rond Rotterdam is het minste wat je kunt doen. 
 

• Arie van Kooten vraagt of de impact van de maatregelen op de filelast wordt meegenomen? 
Joop Roland geeft aan dat met de uitgewerkte alternatieven uitgerekend wordt hoeveel voertuig verlies uren het oplevert. Er wordt een maatschappelijke kosten-baten-analyse gemaakt van de 
alternatieven. 

 
Afsluiting 22:15 uur 
Om 22:15 uur werd de 2e werktafel afgerond.  
 

• De 3e werktafel vindt op donderdag 16 december plaats.  
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Bijlage 4 | Lijst met meekoppelwensen

• Toeritdoseringsinstallatie op toerit Kralingen in noordelijke richting
• Aansluiting fietspaden Van Brienenoordbrug verbeteren
• Duidelijk aangeven dat er 2 rijbanen zijn richting centrum bij afslag Kralingseplein
• Doorgetrokken streep na toerit Feijenoord verlengen
• Geluidsscherm Feijenoord aanpassen i.v.m. slecht zicht
• Bus op vluchtstrook op diverse wegvakken
• Optimalisatie busaansluiting voor de Van Brienenoordbrug
• Verbeteren bewegwijzering (m.n. naar A29)
• Verbeteren fietspadenstructuur (sluitend, eenduidig, aantrekkelijk en veilig) tussen Rotterdam en Barendrecht
• Trajectcontrole
• Bus via nieuwe stadsbrug herrouteren
• Filedetectie op alle afritten
• Langere doorgetrokken strepen bij toe- en afritten/ weefvakken
• Aanpassen rijstroken van S106 naar S126 (op stedelijk wegennet)
• Aanleg Metropolitane fietsroute Rotterdam-Kralingse zoom – Ridderkerk – Dordrecht (separaat project om fietsgebruik te stimuleren)
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Bijlage 5 | Verslag werktafel 3
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Verslag 
 
Betreft: 3e werktafel klankborgroep A16 Van Brienenoordcorridor / OWN 
 
Vergaderlocatie: digitaal 
 
Vergaderdatum: 16-12-2020 
 
Verslag datum: 23-12-2020 
 
Gebruikte medium: Zoom 
 
 

Aanwezig: 
Paul Driessen  
Chris van Eijmeren  
Martin Giljamse 
Rik Koenders  
Arie van Kooten 
Ben van Rooij 
Paul Scheublin 
Marianne de Veer 
Carolien Verzaal 
 

Verhinderd: 
Sjaak Biggelaar 
Dirk van Driel  
Hella van Houten 
A. Kara  
Gerard-Jan van Leer  
Jacqueline Mouws  
Tim Nagel 
Hanco van Tol 
Rob Verduin 
Jonathan Weegink 
 
 

Mededeling 
Geen. 
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Start 3e werktafel: 19:30 uur 
 
Tijdens de werktafel zijn de volgende onderwerpen behandeld: 

1. Opening        
2. Waar staan we? 
3. Overzicht maatregelpakketten 
4. Toelichting 5 maatregelpakketten   
5. Eerste bevindingen effecten maatregelpakketten   
6. Opmerkingen/vragen       
7. Meekoppelkansen en toelichting maatregelen waar we vooralsnog niet mee verder gaan  
8. Volgende stap: globaal bepalen effecten 

Afsluiting 
 

 
Link naar de presentatie: 
https://we.tl/t-J3fjsGSvQt 
 
In de presentatie staat een lijst met afkortingen, op de onderstaande afkortingen is een verduidelijking gegeven in de chat en zijn een aanvulling op de presentatie. 
 

• Richting Z = van het centrum naar Feijenoord. Van Oftewel van het Kralingse Plein naar Feijenoord 
• Richting N = van Feijenoord richting het centrum. Oftewel van Feijenoord naar het Kralingse Plein 
• Park en Ride = een parkeerplaats bij bijvoorbeeld een metrostation 
• PR = parallelrijbaan 
• ASL = aansluiting 
• DDI = Diamond Diverging Interchange 

 
 
Martijn Mijnen geeft een toelichting over de 5 maatregelpakketten. Tijdens deze toelichting zijn er via de chat en mondeling vragen gesteld. Ook de vragen uit de chat zijn mondeling behandeld met uitzondering 
van de eerste vraag, die is alleen in de chat beantwoord.  
 

• Carolien Verzaal vraagt over pakket 2: Als het Kralingseplein een DDI wordt, zit er dan in de DDI ook die toevoeging van de wegcapaciteit - >Z, langs A16 PR bij afslag Kralingen? 
Maarten-Jan Eisma antwoordt dat eerst wordt gekeken of dit principe überhaupt werkt, pas daarna kijken we naar eventueel uitbreiding van de wegcapaciteit. 

 
• Arie van Kooten vraagt over pakket 2: Is het verruimen van de scherpe bocht bij afslag Feijenoord ook onderdeel van het pakket? En zo niet, waarom niet, vanwege kosten of omdat het moeilijk is? 

Martijn Mijnen antwoordt dat in pakket 2 (deelgebied 2) een capaciteitsuitbreiding zit van 1 naar 2 banen. Giel de Bruijn vult aan dat het vooralsnog het verbreden van de afrit Feijenoord niet is 
meegenomen in een pakket omdat het verruimen van deze bocht zeer lastig inpasbaar is. Mogelijk dat we later alsnog kans zien om een pakket met deze maatregel te verrijken (of wellicht een 
tussenoplossing zoals een taperuitvoering bedenken). We weten namelijk uit de berekeningen dat deze afrit inderdaad druk is.   

 
• Rik Koenders vraagt waar de oplossingen voor fietsers zijn gebleven? 

Maarten-Jan Eisma antwoordt dat de fietsmaatregelen als meekoppelkans worden beschouwd. 
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Verslag 
 
Betreft: 3e werktafel klankborgroep A16 Van Brienenoordcorridor / OWN 
 
Vergaderlocatie: digitaal 
 
Vergaderdatum: 16-12-2020 
 
Verslag datum: 23-12-2020 
 
Gebruikte medium: Zoom 
 
 

Aanwezig: 
Paul Driessen  
Chris van Eijmeren  
Martin Giljamse 
Rik Koenders  
Arie van Kooten 
Ben van Rooij 
Paul Scheublin 
Marianne de Veer 
Carolien Verzaal 
 

Verhinderd: 
Sjaak Biggelaar 
Dirk van Driel  
Hella van Houten 
A. Kara  
Gerard-Jan van Leer  
Jacqueline Mouws  
Tim Nagel 
Hanco van Tol 
Rob Verduin 
Jonathan Weegink 
 
 

Mededeling 
Geen. 
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Start 3e werktafel: 19:30 uur 
 
Tijdens de werktafel zijn de volgende onderwerpen behandeld: 

1. Opening        
2. Waar staan we? 
3. Overzicht maatregelpakketten 
4. Toelichting 5 maatregelpakketten   
5. Eerste bevindingen effecten maatregelpakketten   
6. Opmerkingen/vragen       
7. Meekoppelkansen en toelichting maatregelen waar we vooralsnog niet mee verder gaan  
8. Volgende stap: globaal bepalen effecten 

Afsluiting 
 

 
Link naar de presentatie: 
https://we.tl/t-J3fjsGSvQt 
 
In de presentatie staat een lijst met afkortingen, op de onderstaande afkortingen is een verduidelijking gegeven in de chat en zijn een aanvulling op de presentatie. 
 

• Richting Z = van het centrum naar Feijenoord. Van Oftewel van het Kralingse Plein naar Feijenoord 
• Richting N = van Feijenoord richting het centrum. Oftewel van Feijenoord naar het Kralingse Plein 
• Park en Ride = een parkeerplaats bij bijvoorbeeld een metrostation 
• PR = parallelrijbaan 
• ASL = aansluiting 
• DDI = Diamond Diverging Interchange 

 
 
Martijn Mijnen geeft een toelichting over de 5 maatregelpakketten. Tijdens deze toelichting zijn er via de chat en mondeling vragen gesteld. Ook de vragen uit de chat zijn mondeling behandeld met uitzondering 
van de eerste vraag, die is alleen in de chat beantwoord.  
 

• Carolien Verzaal vraagt over pakket 2: Als het Kralingseplein een DDI wordt, zit er dan in de DDI ook die toevoeging van de wegcapaciteit - >Z, langs A16 PR bij afslag Kralingen? 
Maarten-Jan Eisma antwoordt dat eerst wordt gekeken of dit principe überhaupt werkt, pas daarna kijken we naar eventueel uitbreiding van de wegcapaciteit. 

 
• Arie van Kooten vraagt over pakket 2: Is het verruimen van de scherpe bocht bij afslag Feijenoord ook onderdeel van het pakket? En zo niet, waarom niet, vanwege kosten of omdat het moeilijk is? 

Martijn Mijnen antwoordt dat in pakket 2 (deelgebied 2) een capaciteitsuitbreiding zit van 1 naar 2 banen. Giel de Bruijn vult aan dat het vooralsnog het verbreden van de afrit Feijenoord niet is 
meegenomen in een pakket omdat het verruimen van deze bocht zeer lastig inpasbaar is. Mogelijk dat we later alsnog kans zien om een pakket met deze maatregel te verrijken (of wellicht een 
tussenoplossing zoals een taperuitvoering bedenken). We weten namelijk uit de berekeningen dat deze afrit inderdaad druk is.   

 
• Rik Koenders vraagt waar de oplossingen voor fietsers zijn gebleven? 

Maarten-Jan Eisma antwoordt dat de fietsmaatregelen als meekoppelkans worden beschouwd. 
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• Marianne de Veer vraagt of er in pakket 2 (deelgebied 2) bij de toerit Feijenoord richting de Van Brienenoordbrug, een busbaan blijft met stoplicht? 

Giel de Bruijn antwoordt dat in pakket 2 de huidige toerit vervalt en wordt vervangen voor een toerit die zuidelijker ligt. 
 

• Carolien Verzaal vraagt: Als de oeververbinding niet door zou gaan, gaan dan ook (een gedeelte van) de genoemde zaken uit de maatregelpakketten niet door?  
Maarten-Jan Eisman antwoordt dat pakket 5 in dat geval inderdaad niet door kan gaan, want deze gaat uit van een nieuwe oeververbinding. 

 
• Arie van Kooten attendeert ons erop dat er veel vrachtverkeer is vanaf Feijenoord via de A15 richting de havens en dat het vrachtverkeer in pakket 3 dan door de stad moet gaan rijden. 

Martijn Mijnen antwoordt dat dit vrachtverkeer dan inderdaad binnendoor moet en dat dit voor overlast zal zorgen.  
 

• Paul Scheublin vraagt of er in pakket 5 een nieuwe oeververbinding zit? 
Joop Roland antwoordt dat dit klopt. In pakket 5 gaan we ervan uit dat er een nieuwe oeververbinding komt, ook voor auto’s met 2x1 of 2x2 rijbanen. De ligging van de oeververbinding wordt in pakket 5 
in het midden gelaten. Pakket 5 kunnen we alleen in samenwerking met werkspoor oeververbinding doen. 

 
• Ben van Rooij geeft aan dat het verminderen van stedelijk verkeer beleid is van de gemeente Rotterdam en vraagt hoe pakket 5 tot stand is gekomen met dit uitgangspunt.  

Maarten-Jan Eisma antwoordt dat dit beleid nog geen uitgemaakte zaak is. Daarom is pakket 5 het onderzoeken waard, waarna er een (politieke) discussie zal volgen tussen beslissers binnen de MIRT-
verkenning. 
Joop Roland geeft aan dat het de insteek van het Rijk was om het verkeer op de Van Brienenoordbrug beter te laten doorstromen. Vanaf het begin van de MIRT-verkenning is de mogelijkheid 
opengehouden dat stedelijk verkeer vanaf de A16 zou worden afgeleid naar een nieuwe stedelijke oeververbinding, waar die dan ook zou komen. Het maakt in DIT werkspoor niet zo heel veel uit waar die 
nieuwe oeververbinding komt. Dat kan dus ook dicht bij de Brienenoordbrug zijn. Maar dat wordt onderzocht in het werkspoor Oeververbinding. En er is uiteraard overleg hierover tussen de werksporen 
A16/OWN en Oeververbinding. 
Ben van Rooij geeft aan dat nu al duidelijk is dat er geen grote verkeerstromen door de Esch ingepast kunnen worden. Waarom wordt er dan niet naar de optie van de 3e boog gekeken?  
Jorinke Vos bevestigt dat meer autoverkeer over een nieuwe oeververbinding een terechte zorg is, dat realiseren we ons. In deze fase willen we alle mogelijke varianten in beeld brengen. In de volgende 
fase gaan we ook kijken naar andere factoren als milieu, natuur etc.  
Joop Roland geeft (nogmaals) aan dat een stedelijke oeververbinding dichtbij de Brienenoordbrug wordt onderzocht in het werkspoor Oeververbinding. 

 
• Martin Giljamse deelt twee suggesties: 

- Betreft de A38: Maak gebruik van de matrixsignalering waarmee je de drukte kunt sturen. Door met een dynamisch systeem verkeer te sturen op de verbindingsbogen, zorg je voor een beter 
evenwicht. 

- Betreft de A15: Maak bij de afrit Barendrecht een combinatie met een dubbele afrit en het toevoegen van capaciteit. Dit is al door mij en Arie van Kooten voorgesteld in voorgaande werktafels.  
Giel de Bruijn geeft aan dat we in de aankomende weken op zoek gaan naar het optimale pakket waarbij maatregelen worden ingewisseld. Deze ideeën kunnen we in de optimalisatie meenemen. 
Arie van Kooten geeft aan dat het beter is nu al te combineren. Het zou zonde zijn als voorstellen geparkeerd worden die een pakket positief kunnen versterken. Joop Roland antwoordt dat eerst de 
effectiviteit van alle pakketten inzichtelijk gemaakt moet worden. Daarna gaan we het proces in van combineren en schrappen, op deze manier komen we tot een optimaal systeem. 

 
• Arie van Kooten geeft aan dat er in de pré-verkenning doelstellingen zijn geformuleerd. Is er rekening gehouden met die doelstellingen (zoals bijvoorbeeld het verbeteren van de stedelijke leefkwaliteit) in 

relatie tot pakket 5? 
Joop Roland geeft aan dat de effecten op de stedelijke leefkwaliteit in deze fase van de verkenning globaal worden onderzocht. Er is een dilemma tussen enerzijds het verminderen van autoverkeer in de 
stad en anderzijds het verminderen van de hinder van de ring (wat de gemeente Rotterdam ook wil). Dit dilemma komt aan de orde in de discussies over de NKO (Nota Kansrijke oplossingen).  

 
• Arie van Kooten geeft aan dat hij in Trouw gelezen heeft dat men toch weer gaat denken aan een oeververbinding aan de westkant van Rotterdam. 

Joop Roland antwoordt dat dit dan waarschijnlijk gaat over een oeververbinding ten westen van de Maastunnel. De oost-oost variant is ook niet helemaal verdwenen, maar zowel de west variant als oost-
oost variant staan los van de nieuwe oeververbinding waar we het hierover hebben.  
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• Chris van Eijmeren: We hebben vorige week een gesprek gehad met expertise groep nautiek. Het is voor 90% zeker dat er geen brug past in de bocht van de Esch. Er is wel 
ruimte bij de Van Brienenoordbrug. Wordt dit al meegenomen als er een brug komt? 
Joop Roland antwoordt: Voor zover het verkeer kan worden afgeleid van de bestaande corridor nemen we het mee. Waar die brug precies komt, maakt voor het doorrekenen 
van de pakketten voor ons niet uit. Wij kijken modelmatig naar de situatie. Het werkspoor Oeververbinding onderzoekt de inpassing/maakbaarheid van een nieuwe 
oeververbinding.  
 

• Chris van Eijemeren: We praten over een rijstrookverbreding etc., maar met een brug pal naast de Van Brienenoordbrug mogelijkheden biedt voor nog veel betere 
oplossingen. 
Joop Roland antwoordt dat ons werkspoor daar nu niet over gaat, maar als uit het werkspoor oeververbinding komt dat een nieuwe oeververbinding alleen direct naast de Van Brienenoordbrug inpasbaar 
is, dan gaan wij daarmee verder werken. Jorinke Vos geeft aan dat er begin 2021 afstemming tussen de resultaten van de werksporen plaats vindt. 

 
Joop Roland geeft een korte toelichting op de meekoppelwensen. 
Joop Roland: Fietsverkeer is typisch een meekoppelwens. In de berekeningen in het dynamisch verkeersmodel kunnen we daar nu niets mee, maar we zijn ze niet vergeten. Een voorbeeld: stel er komt een tunnel 
onder het Kralingseplein, dan moet onderzoeken of je een fietsverbinding of ov-verbinding meteen mee kan nemen. Dus als we gaan uitwerken nemen we de meekoppelwensen mee, op dat moment kijken we welke 
wens we kunnen omzetten in een kans. De meekoppelkansen zijn daarbij onafhankelijk van de pakketten meegenomen.  
 
In de presentatie staat een overzicht van de afgevallen maatregelen, hierover zijn enkele vragen gesteld. 

• Ben van Rooij geeft aan dat hij van Niels Vrije heeft begrepen dat in de andere werktafels kosten niet als besliscriterium gebruikt wordt.  
Jorinke Vos antwoordt dat ook in deze werktafel er geen maatregelen alleen op basis van kosten zijn afgevallen, maar altijd in combinatie met een van de andere criteria.  

 
• Ben van Rooij vraagt aandacht voor het betoog van Chris van Eijmeren: dat de 3e boog voor lokaalverkeer een positief effect heeft op het hoofdwegennet. 

Joop Roland legt uit dat het enkel aanleggen van een stedelijke brug (nieuwe oeververbinding) weinig effect heeft op de Van Brienenoordbrug (nauwelijks verkeersafname), dit is reeds onderzocht. Er zijn 
push maatregelen nodig om verkeer van de A16 af te leiden. Giel de Bruijn vult aan: In de eerdere mobiliteitsanalyse, in de pré-verkenning, was het resultaat dat de stedelijke brug zorgt voor een afname, 
maar dat het niks doet voor het knelpunt ten zuiden van de Van Brienenoordbrug. Ben van Rooij oppert dat er een pakket 6 moet komen en geeft aan dat hij en Chris van Eijmeren hiervoor een voorstel 
zullen doen. 

 
• Ben van Rooijen vraagt wat Metrino en Ultra is?  

Joop Roland antwoordt dat dit een zelfrijdend ov-systeem is. Arie van Kooten wil graag een apart overleg over Metrino met Joop Roland en zal daarover contact opnemen met Joop Roland.  
 

• Chris van Eijmeren vaagt of er ook rekening wordt gehouden met de effecten op de natuur in de Esch en op het Van Brienenoordeiland? 
Joop Roland antwoordt dat dit het geval is in de effectbeoordeling van zeef 1. Het is vervolgens aan de politiek om hier een beslissing over te maken.   

 
Bij de afsluiting wordt er kort gesproken over het vervolg. 

• Ben van Rooij: Graag eerst een conceptverslag maken van de rapportage participatie zodat wij hier als klankbordgroep leden nog inspraak op kunnen hebben. Ben van Rooij geeft aan de ze graag willen dat 
pakket 6 meegenomen wordt in de berekeningen en in de rapportage. Waarom is de deadline voor de rapportage al in januari? 
Joop Roland bevestigt dat aan het einde van het 1e kwartaal beslissingen worden genomen door bestuurders in de gemeenteraad en provinciale staten, dat heeft tijd nodig. Daarom moeten we eind 
januari een samenvattende presentatie indienen. Daarom ontvangen we z.s.m. reactie op de maatregelpakketten die we nu hebben samengesteld, zodat we die opmerkingen begin januari nog mee 
kunnen nemen in de verdere uitwerking. Dat geldt ook voor het delen van een mogelijk 6e pakket.   

 
De klankbordgroep wil graag een extra sessie in januari. Deze zal gepland worden, uitnodiging hiervoor volgt spoedig. 
 
Om 22:00 uur wordt de 3e werktafel afgerond.  
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• Marianne de Veer vraagt of er in pakket 2 (deelgebied 2) bij de toerit Feijenoord richting de Van Brienenoordbrug, een busbaan blijft met stoplicht? 

Giel de Bruijn antwoordt dat in pakket 2 de huidige toerit vervalt en wordt vervangen voor een toerit die zuidelijker ligt. 
 

• Carolien Verzaal vraagt: Als de oeververbinding niet door zou gaan, gaan dan ook (een gedeelte van) de genoemde zaken uit de maatregelpakketten niet door?  
Maarten-Jan Eisman antwoordt dat pakket 5 in dat geval inderdaad niet door kan gaan, want deze gaat uit van een nieuwe oeververbinding. 

 
• Arie van Kooten attendeert ons erop dat er veel vrachtverkeer is vanaf Feijenoord via de A15 richting de havens en dat het vrachtverkeer in pakket 3 dan door de stad moet gaan rijden. 

Martijn Mijnen antwoordt dat dit vrachtverkeer dan inderdaad binnendoor moet en dat dit voor overlast zal zorgen.  
 

• Paul Scheublin vraagt of er in pakket 5 een nieuwe oeververbinding zit? 
Joop Roland antwoordt dat dit klopt. In pakket 5 gaan we ervan uit dat er een nieuwe oeververbinding komt, ook voor auto’s met 2x1 of 2x2 rijbanen. De ligging van de oeververbinding wordt in pakket 5 
in het midden gelaten. Pakket 5 kunnen we alleen in samenwerking met werkspoor oeververbinding doen. 

 
• Ben van Rooij geeft aan dat het verminderen van stedelijk verkeer beleid is van de gemeente Rotterdam en vraagt hoe pakket 5 tot stand is gekomen met dit uitgangspunt.  

Maarten-Jan Eisma antwoordt dat dit beleid nog geen uitgemaakte zaak is. Daarom is pakket 5 het onderzoeken waard, waarna er een (politieke) discussie zal volgen tussen beslissers binnen de MIRT-
verkenning. 
Joop Roland geeft aan dat het de insteek van het Rijk was om het verkeer op de Van Brienenoordbrug beter te laten doorstromen. Vanaf het begin van de MIRT-verkenning is de mogelijkheid 
opengehouden dat stedelijk verkeer vanaf de A16 zou worden afgeleid naar een nieuwe stedelijke oeververbinding, waar die dan ook zou komen. Het maakt in DIT werkspoor niet zo heel veel uit waar die 
nieuwe oeververbinding komt. Dat kan dus ook dicht bij de Brienenoordbrug zijn. Maar dat wordt onderzocht in het werkspoor Oeververbinding. En er is uiteraard overleg hierover tussen de werksporen 
A16/OWN en Oeververbinding. 
Ben van Rooij geeft aan dat nu al duidelijk is dat er geen grote verkeerstromen door de Esch ingepast kunnen worden. Waarom wordt er dan niet naar de optie van de 3e boog gekeken?  
Jorinke Vos bevestigt dat meer autoverkeer over een nieuwe oeververbinding een terechte zorg is, dat realiseren we ons. In deze fase willen we alle mogelijke varianten in beeld brengen. In de volgende 
fase gaan we ook kijken naar andere factoren als milieu, natuur etc.  
Joop Roland geeft (nogmaals) aan dat een stedelijke oeververbinding dichtbij de Brienenoordbrug wordt onderzocht in het werkspoor Oeververbinding. 

 
• Martin Giljamse deelt twee suggesties: 

- Betreft de A38: Maak gebruik van de matrixsignalering waarmee je de drukte kunt sturen. Door met een dynamisch systeem verkeer te sturen op de verbindingsbogen, zorg je voor een beter 
evenwicht. 

- Betreft de A15: Maak bij de afrit Barendrecht een combinatie met een dubbele afrit en het toevoegen van capaciteit. Dit is al door mij en Arie van Kooten voorgesteld in voorgaande werktafels.  
Giel de Bruijn geeft aan dat we in de aankomende weken op zoek gaan naar het optimale pakket waarbij maatregelen worden ingewisseld. Deze ideeën kunnen we in de optimalisatie meenemen. 
Arie van Kooten geeft aan dat het beter is nu al te combineren. Het zou zonde zijn als voorstellen geparkeerd worden die een pakket positief kunnen versterken. Joop Roland antwoordt dat eerst de 
effectiviteit van alle pakketten inzichtelijk gemaakt moet worden. Daarna gaan we het proces in van combineren en schrappen, op deze manier komen we tot een optimaal systeem. 

 
• Arie van Kooten geeft aan dat er in de pré-verkenning doelstellingen zijn geformuleerd. Is er rekening gehouden met die doelstellingen (zoals bijvoorbeeld het verbeteren van de stedelijke leefkwaliteit) in 

relatie tot pakket 5? 
Joop Roland geeft aan dat de effecten op de stedelijke leefkwaliteit in deze fase van de verkenning globaal worden onderzocht. Er is een dilemma tussen enerzijds het verminderen van autoverkeer in de 
stad en anderzijds het verminderen van de hinder van de ring (wat de gemeente Rotterdam ook wil). Dit dilemma komt aan de orde in de discussies over de NKO (Nota Kansrijke oplossingen).  

 
• Arie van Kooten geeft aan dat hij in Trouw gelezen heeft dat men toch weer gaat denken aan een oeververbinding aan de westkant van Rotterdam. 

Joop Roland antwoordt dat dit dan waarschijnlijk gaat over een oeververbinding ten westen van de Maastunnel. De oost-oost variant is ook niet helemaal verdwenen, maar zowel de west variant als oost-
oost variant staan los van de nieuwe oeververbinding waar we het hierover hebben.  
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• Chris van Eijmeren: We hebben vorige week een gesprek gehad met expertise groep nautiek. Het is voor 90% zeker dat er geen brug past in de bocht van de Esch. Er is wel 
ruimte bij de Van Brienenoordbrug. Wordt dit al meegenomen als er een brug komt? 
Joop Roland antwoordt: Voor zover het verkeer kan worden afgeleid van de bestaande corridor nemen we het mee. Waar die brug precies komt, maakt voor het doorrekenen 
van de pakketten voor ons niet uit. Wij kijken modelmatig naar de situatie. Het werkspoor Oeververbinding onderzoekt de inpassing/maakbaarheid van een nieuwe 
oeververbinding.  
 

• Chris van Eijemeren: We praten over een rijstrookverbreding etc., maar met een brug pal naast de Van Brienenoordbrug mogelijkheden biedt voor nog veel betere 
oplossingen. 
Joop Roland antwoordt dat ons werkspoor daar nu niet over gaat, maar als uit het werkspoor oeververbinding komt dat een nieuwe oeververbinding alleen direct naast de Van Brienenoordbrug inpasbaar 
is, dan gaan wij daarmee verder werken. Jorinke Vos geeft aan dat er begin 2021 afstemming tussen de resultaten van de werksporen plaats vindt. 

 
Joop Roland geeft een korte toelichting op de meekoppelwensen. 
Joop Roland: Fietsverkeer is typisch een meekoppelwens. In de berekeningen in het dynamisch verkeersmodel kunnen we daar nu niets mee, maar we zijn ze niet vergeten. Een voorbeeld: stel er komt een tunnel 
onder het Kralingseplein, dan moet onderzoeken of je een fietsverbinding of ov-verbinding meteen mee kan nemen. Dus als we gaan uitwerken nemen we de meekoppelwensen mee, op dat moment kijken we welke 
wens we kunnen omzetten in een kans. De meekoppelkansen zijn daarbij onafhankelijk van de pakketten meegenomen.  
 
In de presentatie staat een overzicht van de afgevallen maatregelen, hierover zijn enkele vragen gesteld. 

• Ben van Rooij geeft aan dat hij van Niels Vrije heeft begrepen dat in de andere werktafels kosten niet als besliscriterium gebruikt wordt.  
Jorinke Vos antwoordt dat ook in deze werktafel er geen maatregelen alleen op basis van kosten zijn afgevallen, maar altijd in combinatie met een van de andere criteria.  

 
• Ben van Rooij vraagt aandacht voor het betoog van Chris van Eijmeren: dat de 3e boog voor lokaalverkeer een positief effect heeft op het hoofdwegennet. 

Joop Roland legt uit dat het enkel aanleggen van een stedelijke brug (nieuwe oeververbinding) weinig effect heeft op de Van Brienenoordbrug (nauwelijks verkeersafname), dit is reeds onderzocht. Er zijn 
push maatregelen nodig om verkeer van de A16 af te leiden. Giel de Bruijn vult aan: In de eerdere mobiliteitsanalyse, in de pré-verkenning, was het resultaat dat de stedelijke brug zorgt voor een afname, 
maar dat het niks doet voor het knelpunt ten zuiden van de Van Brienenoordbrug. Ben van Rooij oppert dat er een pakket 6 moet komen en geeft aan dat hij en Chris van Eijmeren hiervoor een voorstel 
zullen doen. 

 
• Ben van Rooijen vraagt wat Metrino en Ultra is?  

Joop Roland antwoordt dat dit een zelfrijdend ov-systeem is. Arie van Kooten wil graag een apart overleg over Metrino met Joop Roland en zal daarover contact opnemen met Joop Roland.  
 

• Chris van Eijmeren vaagt of er ook rekening wordt gehouden met de effecten op de natuur in de Esch en op het Van Brienenoordeiland? 
Joop Roland antwoordt dat dit het geval is in de effectbeoordeling van zeef 1. Het is vervolgens aan de politiek om hier een beslissing over te maken.   

 
Bij de afsluiting wordt er kort gesproken over het vervolg. 

• Ben van Rooij: Graag eerst een conceptverslag maken van de rapportage participatie zodat wij hier als klankbordgroep leden nog inspraak op kunnen hebben. Ben van Rooij geeft aan de ze graag willen dat 
pakket 6 meegenomen wordt in de berekeningen en in de rapportage. Waarom is de deadline voor de rapportage al in januari? 
Joop Roland bevestigt dat aan het einde van het 1e kwartaal beslissingen worden genomen door bestuurders in de gemeenteraad en provinciale staten, dat heeft tijd nodig. Daarom moeten we eind 
januari een samenvattende presentatie indienen. Daarom ontvangen we z.s.m. reactie op de maatregelpakketten die we nu hebben samengesteld, zodat we die opmerkingen begin januari nog mee 
kunnen nemen in de verdere uitwerking. Dat geldt ook voor het delen van een mogelijk 6e pakket.   

 
De klankbordgroep wil graag een extra sessie in januari. Deze zal gepland worden, uitnodiging hiervoor volgt spoedig. 
 
Om 22:00 uur wordt de 3e werktafel afgerond.  
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Verslag 
 
Betreft: 4e werktafel klankborgroep A16 Van Brienenoordcorridor / OWN 
 
Vergaderlocatie: digitaal 
 
Vergaderdatum: 11-02-2021 
 
Verslag datum: 15-02-2021 
 
Gebruikte medium: Zoom 
 
 

Aanwezig: Verhinderd: Aanwezige projectgroep leden: 
Gerard-Jan van Leer Dirk van Driel Joop Roland 
Paul Driessen Hella van Houten Niels Vrije 
Chris van Eijmeren A. Kara Maarten-Jan Eisma 
Jacqueline Mouws Martin Giljamse Jorinke Vos 
Rik Koenders Carolien Verzaal Giel de Bruijn 
Arie van Kooten Tim Nagel Laurens van Tiel 
Ben van Rooij 
Rob Verduin 

Hanco van Tol 
Marianne de Veer 

Martijn Meinen 
Judith de Koster 

Paul Scheublin Carolien Verzaal Marco Veth 
Sjaak Biggelaar Jonathan Weegink Marga van Beek 
  

 
 
Mededeling: 
Geen. 
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Start 4e werktafel: 19:30 uur 
 
Tijdens de werktafel zijn de volgende onderwerpen behandeld: 

1. Opening        
2. Waar staan we? 
3. Korte terugblik 5 maatregelpakketten en uitleg nieuw pakket 6  
4. Uitleg uitkomsten/effectiviteit 6 maatregelpakketten   
5. Welke pakketten zou je niet mee willen nemen naar de volgende fase? En Waarom?       
6. Vervolg en afsluiting 

 
 

Link naar presentatie:  
https://we.tl/t-iyfoTwMZ3l  
 
Joop Roland geeft een toelichting op de 6 maatregelpakketten en referentie+ situatie. 
Er volgt een toelichting op de werkwijze tot nu toe. 
In werktafel 1 ging het om de probleemdefinitie en de afbakening. 
In werktafel 2 werden mogelijke maatregelen besproken die een bijdrage konden leveren aan de vermindering van het NMCA-knelpunt op de Van Brienenoordcorridor. 
In werktafel 3 bespraken we de 5 verschillende maatregelpakketten, waarna een voorstel werd gedaan voor het 6e maatregelpakket. 
We zijn nu zover dat de maatregelpakketten zijn doorgerekend op de verkeerskundige effectiviteit. Dat is berekend ten opzichte van een referentie+ situatie. Dat wil zeggen dat we 4 maatregelen die buiten het 
plangebied vallen, rekenkundig hebben opgelost om de effectiviteit van de maatregelpakketten door te kunnen rekenen. Als we deze ‘randknelpunten’ niet in het model zouden oplossen (de referentie situatie), dan 
zou er geen zichtbaar effect in het model optreden. Oftewel: zou de doorstroming op de A16 nog altijd onvoldoende zijn. Het gaat om de volgende 4 maatregelen:   

• Extra capaciteit weefvak A16 ten zuiden van Terbregseplein in beide richtingen 
• Extra capaciteit A16 in zuidelijke richting bij knooppunt Ridderkerk-zuid 
• Extra capaciteit A15 in westelijke richting bij knooppunt Vaanplein 
• Extra capaciteit A29 in zuidelijke richting bij knooppunt Vaanplein 

De effectiviteit van de maatregelpakketten moet dus altijd in het kader van deze 4 maatregelen worden zien. Het verschil tussen de maatregelpakketten is daarmee relatief en niet absoluut.  
 

• Rob Verduin vraagt of de maatregelen uit de referentie+ situatie uit hetzelfde budget komen als de maatregelen in de 6 maatregelpakketten? 
Joop Roland: De referentie+ maatregelen zitten niet in de scope en maken dus geen onderdeel uit van de huidige budgetruimte. De eerstvolgende stap is om een analyse te maken welke van de 4 
maatregelen uit de referentie+ situatie nodig zijn bij welk maatregelpakket.  

 
Martijn Mijnen geeft een toelichting op de effecten van de 6 maatregelpakketten. Tijdens deze toelichting zijn er mondeling vragen gesteld. 
 
Pakket 2 

• Ben van Rooij: Ik zie dezelfde drukte ten zuiden van het Terbregseplein in de referentie+ situatie en in maatregelpakket 2, hoe kan dat? 
Martijn Meinen: Dit is een bekend knelpunt wat buiten de scope van ons plangebied valt.  

 
Pakket 3 

• Arie van Kooten: Verplaats je het knelpunt niet richting de Erasmus universiteit als je met een fly-over op het Kralingseplein aansluit op de Abram van Rijckevorselweg?  
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Martijn Meinen: Voor het Kralingseplein biedt deze maatregel een verbetering, want je haalt de grootste verkeersstroom van het Kralingseplein af. We hebben nog niet 
gekeken naar de effecten van de maatregelen op het onderliggende wegennet. Aandachtspunt hierbij is dat het NMCA-knelpunt ligt op het Kralingseplein en niet op de Abram 
van Rijckevorselweg.  

 
Pakket 4 

• Paul Scheublin: De verkeersveiligheid verslechterd door het samenvoegen van de rijbanen, nemen jullie dit negatieve effect mee?  
Martijn Meinen: Het klopt dat de verkeersveiligheid een belangrijk aandachtspunt is in dit pakket. Verkeersveiligheid is onderdeel van de effectbeoordeling.  

 
• Sjaak Biggelaar: Is bij het samenvoegen van rijbanen ook rekening gehouden met het specifiek bestemmen van banen voor bepaalde richtingen? 

Joop Roland: Dit is een goed aandachtspunt wat we zeker mee moeten nemen bij de optimalisatie van pakket 4 (als dit pakket niet afvalt in zeef 1).   
 
Pakket 5 
Geen vragen. 
 
Pakket 6 

• Ben van Rooij: Is in maatregelpakket 6 ook een DDI oplossing bij Kralingseplein mogelijk? 
Martijn Meinen: Dat is verkeerskundig niet mogelijk. 

 
• Paul Scheublin: Is de stadsbrug in pakket 6 nog wel een stadsbrug of eigenlijk een verbreding van het Rijkswegennet? Oftewel heeft de stad er nog wel wat aan?  

Jorinke Vos: We onderzoeken een nieuwe multimodale oeververbinding (voor auto, ov en langzaam verkeer). Uitgangspunt voor het autoverkeer is daarbij dat de maximale snelheid 70 km/h uur is.  
 

• Rob Verduin: Ik zie in alle kaartjes dat de rijbanen op de Abram van Rijckevorselweg nabij de wijk Fascinatio steeds drukker worden. Hoe komt het, dat dit deel steeds drukker wordt?  
Martijn Meinen: Goede vraag, we moeten het effect op het onderliggend wegennet nog bekijken.  We nemen dit aandachtspunt mee.  

 
Samenvatting 

• Arie van Kooten: Ik had een pakket 7 verwacht met een focus op de fiets en het OV.  
Joop Roland: Langzaam verkeer en OV worden onderzocht in het werkspoor inpassing oeververbinding & OV, maar niet als oplossing voor het knelpunt op de A16 aangezien dit knelpunt ontstaat door het 
lange afstandsverkeer op de Van Brienenoordcorridor. Voor het lange afstandsverkeer is het (stedelijk) openbaar vervoer of fiets geen goed alternatief en heeft een dergelijk pakket 7 geen effect.  

 
Volgende stap 

• Ben van Rooij: Is de beoordeling van de maatregelpakketten relatief en niet absoluut?  
Joop Roland: Ja dat klopt. In deze fase beoordelen we de maatregelpakketten relatief ten opzichte van elkaar. De vraag is immers welke varianten gaan afvallen bij de overgang naar fase van de verkenning. 

 
• Ben van Rooij: Gaan jullie ook de budgetten van de andere werksporen meenemen bij de beoordeling van maatregelpakket 6? 

Joop Roland: Maatregelpakketten 5 en 6 hangen nauw samen met de bekeken alternatieven in het werkspoor inpassing oeververbinding & OV. Hoe we – indien werksporen elkaar zo nauw raken - omgaan 
met de budgetten beoordelen we in een latere fase. Het bestuur kijkt naar de integrale oplossing van alle werksporen tezamen.  

 
20:40 Pauze 
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Na de pauze worden de klankbordgroep leden een voor een aan het woord gelaten om de volgende vraag te beantwoorden: 
Welke pakket zou je niet mee willen nemen naar de volgende fase? En Waarom? 
 

• Rik Koenders: Tijdens de vorige werktafels en per mail heb ik aandacht gevraagd voor de fietsers. Aan de fietsers is weinig tot geen aandacht besteed in de 6 pakketten. 
Zonder stimulerende maatregelen belemmer je mensen om voor de fiets te kiezen i.p.v. de auto. Terwijl je met de auto van knelpunt naar knelpunt rijdt. Het probleem bij de 
Van Brienenoordbrug is dat er maar 1 fietspad is aan de oostzijde van de brug. Het fietspad is smal met tweerichtingsverkeer, mede daardoor gebeuren er regelmatig 
ongelukken. Een fietspad aan de westzijde zou een goede oplossing zijn en is een wens van mij en velen. Dit voorstel is gedaan voor de renovatie van de Van Brienenoordbrug, maar het antwoord was dat 
de renovatie van de Van Brienenoordbrug een op een plaatsvindt.  
Giel de Bruijn: Bij de renovatie van de Van Brienenoordbrug gaat RWS wel een verbreding van het fietspad aan de oostzijde opnemen. De verbreding wordt daarbij nu meegenomen in het ontwerpproces, 
maar er moeten nog (bestuurlijke) afspraken over de kostenverdeling gemaakt worden. De breedte van het fietspad ter hoogte van de huidige oprit wordt als uitgangspunt gebruikt.  
Binnen dit werkspoor worden verbeteringen van het fietsnetwerk als meekoppelkans meegenomen. In fase 2 van de verkenning komt dit onderwerp zeker aan de orde. 

 
• Rik Koenders: Ik vind bij pakket 3 de fly-over op het Kralingseplein qua kosten niet in verhouding staan tot de effecten. Daarnaast denk ik dat bij pakket 4, het samenvoegen van banen, de 

verkeersveiligheid in het geding is.  
 

• Rob Verduin: Ik vind het lastig om nu te reageren op de maatregelpakketten, want we hebben nog geen informatie over de effecten op milieu en/of kosten. Ik verwacht dat een aantal maatregelen veel 
geld kosten, maar weinig oplossen. Ik vind dat er ook gekeken moet worden naar de meest kostenefficiënte oplossing. Het samenvoegen van rijbanen zoals in pakket 4 lijkt me niet veilig. Het wordt er 
onduidelijk van, vooral voor mensen die niet uit de omgeving komen. 
Joop Roland: Deze opmerking kan ik me goed voorstellen. We gaan de effecten de komende weken berekenen en bepalen, wellicht in de vorm van een rangorde. Dus wat we nu van jullie vragen is 
inderdaad een beetje een ‘schot voor de boeg’. Toch denken we dat er wel een uitspraak te doen is. 
  

• Sjaak Biggelaar: Ik vind de verschillen in resultaat tussen de maatregelpakketten relatief klein. Ik verwacht dat de 3e Van Brienenoordbrug (pakket 6) het duurste is en daarbij zijn de kosten en baten scheef. 
Verder voorzie ik bij het samenvoegen van de parallel en hoofdrijbanen (pakket 4) gevaar voor weven. Dit zou je kunnen ondervangen met duidelijke bewegwijzering. Het voordeel van deze maatregel is 
wel dat er bij een ongeluk meer mogelijkheden zijn om het verkeer om te leiden. 

 
• Arie van Kooten: Het samenvoegen van rijbanen in pakket 4 lijkt ook mij wat betreft verkeersveiligheid geen goede optie. Verder heb ik mijn bedenkingen bij de volgorde van de te zetten 

onderzoekstappen. De volgende stap is het bekijken van de consequenties van de maatregelpakketten. Wat mij verbaasd is dat er niet eerst aan het beleid van de gemeente Rotterdam wordt voldaan. Het 
beleid zegt dat de stad schoner moet worden, een nieuwe stadsbrug zorgt alleen maar voor meer vervuiling in de omliggende wijken. In pakket 5 en 6 zie je dat het verkeer door de stad geen betere 
doorstroming oplevert op de Rijksweg.  

 
• Paul Scheublin: Ik zou pakket 4, met het samenvoegen van de rijbanen, niet meenemen. Het toevoegen van de eerdergenoemde bewegwijzering wordt complex, dan krijg je wel 6 tot 8 matrixborden met 

verschillende informatie. Zo snel kan de automobilist niet lezen. Pakket 6, de stadsbrug samenvoegen met de Van Brienenoordbrug, geeft een onwenselijke vermenging van verkeersstromen. Die moet je 
uit elkaar houden. De variant die mijn voorkeur heeft is pakket 5, waarbij het stedelijk verkeer over een stedelijke oeververbinding wordt geleid. Wat mij betreft komt er een oeververbinding waar zowel 
de auto als fiets en OV overheen gaat. Het OV moet wel zoveel mogelijk gestimuleerd worden.  
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• Paul Driessen: Ik heb een voorkeur voor pakket 6, vanwege OV en de inpasbaarheid van een fietsroute. Deze variant heeft de minste impact op de omliggende wijken. Pakket 
4 heeft niet de voorkeur vanwege het samenvoegen van de rijbanen. Dat levert onduidelijke situaties op. 

 
• Gerard-Jan van Leer: Ik zou pakket 5 niet meenemen omdat de autoverbinding in het verlengde van de Kralingse Zoom komt te liggen. Dan kom je met een autoverbinding in 

een woonwijk terecht en dit tast de woonkwaliteit aan. Een aanlanding van een brug met autoverkeer tussen een woonwijk en natuurgebied in zou je niet moeten willen. 
 

• Ben van Rooij: Mijn voorkeur gaat uit naar pakket 6. Bij de totstandkoming van pakket 6 hebben we zowel aandacht besteed aan de fietser als het OV Verder sluit ik mij aan bij Gerard-Jan dat je geen 
oplossing moet geven met verkeer dat door de wijk wordt gestuurd. Het streven van de pakketten zou moeten zijn om zo veel mogelijk verkeer buiten de stad af te wikkelen. Tot slot wil ik stellen dat het 
verkeer er nu eenmaal is. Als mensen het moeilijk vinden om te weven, dan moeten we maar langzamer gaan rijden.   

 
• Chris van Eijmeren: Pakket 4 zou ik niet meenemen, dat pakket is vergelijkbaar met de ring van Antwerpen – dat is een noodoplossing en werkt niet. Als we uit pakket 1, 2, 3 en 5 de meest gunstige 

maatregelen halen, zitten we volledig in pakket 6. In pakket 6 is ook ruimte voor een geïntegreerd fietspad. Verder wordt er nu in de verkeersberekeningen uitgegaan van het jaar 2030. Dan is de 
oeververbinding nog niet eens klaar. Ik ben van mening dat we minimaal aan 2050 moeten denken en verder. Hoe ziet Nederland er in 2050 uit? De verwachting is dat er dan 19,4 tot 22 miljoen inwoners 
zijn. De Nederlandse bevolking krimpt, maar het aantal buitenlandse werknemers neemt toe en die rijden veelal auto. Pakket 6 kan wel duurder zijn dan bijvoorbeeld pakket 1, maar het is een investering 
in de toekomst. Nu investeren betekent sparen in de toekomst. In mijn optiek zou er beter samengewerkt moeten worden tussen de bestuurslagen om samen één integraal plan te maken voor de 
komende 100 jaar. Tot slot, is er een brief van de gemeente binnengekomen over de aanbouw van een 2e ponton voor meer vervoer over water. Dat kan ook ingezet worden om fietsers, net als vroeger, 
via de pont te vervoeren. 
Jorinke Vos: In jullie plan zit een stadsbrug, hebben jullie ook nagedacht over een tunnel? 
Chris van Eijmeren: Een tunnel is veel wenselijker, maar kan het? In de bocht van de Esch kan geen brug, maar wel een tunnel. De gemeente Rotterdam is hier mee bezig. Een geïntegreerde OV-fietstunnel 
zou je kunnen maken. 

 
Vervolg 

• Arie van Kooten: Komt er nog een moment waarop alle werksporen bij elkaar komen? 
Niels Vrije: De komende weken ronden we de werksporen af. We denken in maart een moment te organiseren waarbij we alle werksporen aan de orde komen. We kijken nog naar de geschikte vorm.  

 
 
Joop Roland bedankt de deelnemers hartelijk voor de inbreng in de afgelopen 4 werktafels. De effectbepaling bij de 6 maatregelpakketten worden, zodra ze gereed zijn, ook aan jullie toegestuurd. 
 
Om 21:45 uur is de 4e werktafel afgerond.  
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De Kralingseplein Brug of De Drie Koningenbruggen

Wordt de 3e brug de circulaire Oostbrug welke al door 
Rotterdam is geclaimd of wordt het een geheel nieuwe brug? 

Huidige verdeling 

Terbregseplein 

Hier beginnen met verkeersborden die aangeven welke stroken voor 
doorgaand verkeer op de A16 en doorgaand verkeer naar A15 zijn! En 
de komende kilometers herhalen



Vanaf hier in beide 
richtingen minimaal 2 
rijbanen erbij. 

Hier ook beginnen met 
markering stroken voor 
A 15 gescheiden van 
stroken voor A16 
richting

Kralingseplein
Verkeersscheiding voor 
verkeer naar A16 en A15 
in zuidelijke richting. 
A15 linker 3 stroken, 
A16 rechter 3 stroken.

Afrit blijft, maar 
gescheiden van 
plein!

Verkeer van A. v.  Rijckevorselweg 
en Kralingseplein eigen stroken, 
gescheiden van elkaar in de oprit 
en op de hoofdrijbaan van de A 15 
rijstroken later pas mogelijk weven. 

Opties voor Kralingseplein met drive under, 
aparte langzaam verkeer en OV zoals eerder 
voorgesteld blijft gehandhaafd.

1. meer capaciteit A16 parallelbaan:
extra rijstrook op parallelbaan tussen 
weefvak en aansluiting Kralingseplein 
(in beide richtingen)

2. meer capaciteit Kralingseplein:
Kralingseplein ombouwen tot DDI 
(Diamond Diverging Interchange)

1

2 

3

3. Aansluiting brug (mogelijk opzet)
- Nieuwe brug geïntegreerd met de 2 huidige van Brienenoordbruggen

Pakket 2 (deelgebied 1)



Nieuwe brug geïntegreerd met de twee huidige 
Brienenoordbruggen 

A 16, A 15 en twee lokaal 
verkeersstroken nog steeds 
gescheiden van elkaar.

A16A15

Lo
ka

al

OV op en afrit aan de zuidzijde (IJsselmonde)

1. De oprit zou worden afgesloten voor 
het verkeer. Ik stel voor om hem alleen 
toegankelijk te houden voor het OV

Deze afrit (Feijenoord) zou wel open 
blijven, ik stel echter voor om hem ook 
alleen toegankelijk te maken voor het OV

Het lokale stadsverkeer later pas weven met het verkeer op de stroken voor de A15. 
Het verkeer wat in Rotterdam moet zijn heeft dan de keuze op de A15 voor de afslagen 
IJsselmonde, Vaanplein en Charlois! Lokaal verkeer voor de A16 kan bij de Ridderster 
invoegen.  



Gezien de inzet van B&W Rotterdam om het autoverkeer in de stad en zeker door 
drukke woon- en uitgaansgebieden te beperken is het o.a. noodzakelijk de op- en 
afritten bij Feijenoord af te sluiten, uitgezonderd voor OV.

Door het OV te verbeteren met eigen baan op de brug en daarnaast weer een 
veerdienst (fast-ferry of pontje) in te stellen tussen IJsselmonde en Kralingen is dit 
een haalbare optie. 
(Deze veerdienst bestond al voor 1600 en heeft dienst gedaan tot de begin jaren 80 
van de vorige eeuw.)

72



Ridderster

Hier hebben we nu 5 stroken A 15

Hier afslag 2 stroken Ridderkerk en 
A16

Hier splitsen zich de de 5 stroken A15 
zich in 2 stroken afslag 20, Berendrecht 
/ Rotterdam en 3 hoofdstroken A15 

Ridderster

Hier een extra lange afslag, 2 
stroken Rotterdam / IJsselmonde 

De huidige afrit blijft gehandhaafd

Richting Dordrecht, A 16 en richting Gorinchem A 15

Het lokale verkeer vanaf de Van Brienenoord 

kan voorbij de Ridderster de gebruikelijke 

routes volgen richting Dordrecht en richting 

Gorinchem

Verkeer uit Rotterdam-

IJsselmonde en Barendrecht  

kunnen de oprit 20 nemen en 

hiervandaan alle richtingen 

via bestaande wegennet.



De conclusie kan dan ook alleen maar zijn: Of

Dank voor uw aandacht 
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De Kralingseplein Brug of De Drie Koningenbruggen

Wordt de 3e brug de circulaire Oostbrug welke al door 
Rotterdam is geclaimd of wordt het een geheel nieuwe brug? 

 IMpact Afstemmingsgroep   

 

Pagina 2 van 2  21-2-2021   

 

Aanvullende opmerkingen op pakket 6 (Visie IMpact 06-11-2020_2 en een meer 
gevisualiseerde versie IMpact A16 plan 6_A16_13-01-2021): 
 
1. De periode waarbinnen het project worden bestudeerd beperken zich tot 2030/2040. 

Terwijl de investeringen en gevolgen van deze plannen tot wel 75 jaar na dato 
voelbaar zullen zijn. 
 

2. De indruk is gewekt dat bij de beoordeling van modellen waarbij de term 
“multimodaal” vertaald wordt dat ALLE oplossingen ALLE vormen van vervoer 
MOETEN supporteren. 
Dit is onjuist. Denk bijvoorbeeld aan de (aanvaarde) motie van de Gemeente 
Rotterdam waarin een tunnelvariant voor alleen een OV verbinding en langzaam 
verkeer/voetgangers bekeken moet worden. 
 

3. Een “projectgrens” was getrokken tussen het gebied van het (extra) verkeer vanaf 
het Terbregseplein (Groen Boog). De invloeden van deze uitbreiding bleef buiten dit 
project. 

4. Zoals eerder opgemerkt wordt door de projectgroep, bij de waardebepaling van 
pakket 6, uitgegaan van een gescheiden brug voor het stedelijk verkeer (van noord 
naar zuid en v.v.) en de introductie van fly-overs. Dit wijkt af van de huidige situatie 
op de Van Brienenoordbrug.  
Het door de bewoners ingediende voorstel uitgaat van een vergroting van het aantal 
rijstroken en de introductie van een DDI (“Diamond Diverging Interechange”) bij het 
Kralingseplein. 
Of de fly-overs in het voorstel van de projectgroep niet vervangen kunnen worden 
door een DDI is onduidelijk. 
 

5. In documenten rond de projectopdracht staat vermeld dat in zeef 1 gekeken wordt, in 
aanvulling op de milieukwaliteit en ruimtelijke kwaliteit, voor de beoordeling van de 
doelstelling stedelijke leefkwaliteit, naar inpasbaarheid en omgevingsaspecten (op 
basis van belevingswaardeonderzoek). Verder wordt vermeld dat in de MIRT-
verkenning ook wordt onderzocht waar de kansen en mogelijkheden voor 
verbeteringen van de stedelijke leefkwaliteit liggen. 

Met de tracés die in de verschillende werksporen worden bekeken worden 
doorkruisingen van dicht op elkaar gebouwde woonomgevingen en natuurgebieden 
niet geschuwd. Dit lijkt een grote tegenstelling met de gestelde kaders van het 
project. 

 
Ook al is afgesproken binnen de projectuitgangspunten dat in zeef 1 niet over budgetten 
gesproken zou worden werd dit element soms toch genoemd in de presentaties van de 
projectgroep. Hierbij viel ook op dat in deelbudgetten van Rijk, Provincie en Gemeenten 
gesproken werd. 
Met een gezamenlijke, integrale, aanpak van 1 project, met 3 werksporen, is door de 
bewoners steeds als uitgangspunt één, gezamenlijk, integraal budget als uitgangspunt 
gediend. Eén budget opgebouwd met bijdragen van Rijk, Provincie en Gemeenten; 
immers allemaal belastinggeld. 
Tenslotte brengen wij gaarne onder de aandacht dat al eerder documenten zijn 
gepubliceerd (in 2019 van BBV; Bewoners Belangen de Veranda) waarbij de “aanname” 
dat een tunnel duurder zou zijn dan een brug weerlegd is.  
 




