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Voor u ligt de participatie rapportage van het deelgebied A16 Van 
Brienenoordcorridor/OWN (onderliggend wegennet) voor de tweede fase 
van de MIRT-Verkenning Oeververbinding regio Rotterdam. Het rapport 
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 het 
Verkenningenrapport. 

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

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

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

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

Ook met een nieuwe oeververbinding en verbetering van het OV netwerk in 
Rotterdam is het de verwachting dat de Van Brienenoordcorridor alleen maar 
drukker zal worden. In de pre-verkenningsfase van de MIRT is geconcludeerd 
dat een nieuwe stedelijke oeververbinding tussen Feijenoord City en de 
Esch een kleine reductie aan VVU’s (voertuigverlies uren) van maximaal 5% 
op de A16 teweegbrengt. Dit is onvoldoende om de knelpunten op de Van 
Brienenoordcorridor op te lossen. Er zijn ook maatregelen nodig op de A16 
Van Brienenoordcorridor zelf. Deze maatregelen vallen onder het deelgebied 
A16 Van Brienenoordcorridor/OWN. 
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1.2 Proces MIRT-Verkenning Oeververbinding regio Rotterdam
We bevinden ons nu in de verkenningsfase van het MIRT-traject: de MIRT-
verkenning.
In deze fase wordt er gewerkt aan het beste pakket aan (deel)maatregelen. 
Het doel hiervan is trechteren van meerdere oplossingen naar een 
voorkeursalternatief.  

De analytische fase (zeef 1) binnen de verkenningsfase is afgerond met 
de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKO). De NKO beschrijft welke 
oplossingsrichtingen in de beoordelingsfase (zeef 2) nader onderzocht 
zijn. Op het moment van schrijven bevindt de MIRT-verkenning zich in de 
beoordelingsfase, met als eindresultaat een voorkeursalternatief, een MER 
(milieueffectrapportage) en een MKBA (kosten-baten analyse). 
Hierna start de MIRT-planuitwerkingsfase. In deze fase wordt het 
voorkeursalternatief uitgewerkt zodat beslissingen voorbereid kunnen 
worden die realisatie (technisch, financieel en wettelijk) mogelijk kunnen 
maken. Deze inpassingsvisie bevat de uitgangspunten voor wat betreft 
inpassing voor de A16/Van Brienenoordcorridor. De visie is zo opgeschreven 
dat deze altijd bruikbaar is ongeacht welk alternatief (of combinatie van 
alternatieven) er wordt gekozen. 

1.3 Deelgebieden
In het kader van de MIRT-Verkenning zijn er drie deelgebieden. Deze 
rapportage betreft het deelgebied A16 Van Brienenoordcorridor/OWN. 
Voor dit deelgebied betreft de opgave (het zoekgebied) de A16 vanaf het 
Terbregseplein tot aansluiting Hendrik-Ido Ambacht, de A15 van knooppunt 
Vaanplein tot aansluiting Hendrik-Ido-Ambacht en de A29 ter hoogte van 
knooppunt Vaanplein.
De twee andere deelgebieden in het kader van de MIRT zijn het deelgebied 
Oeververbindingen en OV en het deelgebied Algeracorridor. De integraliteit 
en samenhang tussen de deelgebieden wordt in het projectteam uitgewerkt 
en bewaakt. Het projectteam bestaat uit MRDH (Metropoolregio Rotterdam 
Den Haag), Gemeente Rotterdam, Provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat. 
Het deelgebied A16 Van Brienenoordcorridor/OWN wordt getrokken door 
Rijkswaterstaat.
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De komende jaren zal de Van Brienenoordbrug gerenoveerd worden. De 
renovatie van de Van Brienenoordbrug is een apart project, wat raakvlakken 
heeft met de A16/ Van Brienenoordcorridor. De projecten moeten logisch op 
elkaar aansluiten. 

1.4 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 tweede fase van het deelgebied A16 Van 
Brienenoordcorridor/OWN. 
Hoofdstuk 1 beschrijft het MIRT-Verkenning Oeververbinding regio Rotterdam 
en het deelgebied 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 vier bijeenkomsten. Er wordt een beknopte 
weergave gegeven per bijeenkomst. Het doel van de 1e bijeenkomst was om 
de gebiedskenmerken van de A16/Van Brienenoordcorridor te inventariseren. 
Tijdens de 2e bijeenkomst zijn de drie alternatieven besproken en de ambities 
voor de ruimtelijke inpassing. In de 3e bijeenkomst zijn de ontwerpen van de 
alternatieven, het beoordelingskader en het proces richting besluitvorming 
aan de orde geweest. De 4e bijeenkomst heeft inzicht gegeven in de verkeers- 
en milieueffecten. 
Tot slot worden in hoofdstuk 4 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.

2. Deelgebied A16 Van Brienenoordcorridor/OWN

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 deelgebied A16/OWN 
Binnen het participatieproces voor het deelgebied A16/OWN 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 tweede fase van de verkenning, 
waarin gekomen wordt tot een voorkeursalternatief, een MER 
(milieueffectrapportage) en een MKBA (kosten-baten analyse).

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 voorgestelde alternatieven (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.

98
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2.3 Aanpak
Voor het deelgebied A16 Van Brienenoordcorridor/OWN is een uitgebreid 
participatietraject doorlopen met een klankbordgroep bestaande uit 15 
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
• Fietsersbond
• Watersportbond

Naast vier werktafels met de klankbordgroep is er vier keer een ambtelijk 
overleg geweest. 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 
deels digitaal plaatsgevonden. Om de werktafels digitaal te faciliteren 
is gebruik gemaakt van Zoom videoconferenties. De werktafels hebben 
plaatsgevonden op de volgende dagen:

• 1e werktafel: 28 oktober 2021 Topsportcentrum Feijenoord
• 2e werktafel: 15 december 2022 digitaal
• 3e werktafel: 9 maart 2022 Zalmhuis
• 4e werktafel: 13 juni 2022 Novotel

1e participatieavond
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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 1, 2, 3 en 4 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 gebiedskenmerken 
opgetekend. Er is een toelichting gegeven op de werkwijze om van kansrijke 
oplossingen te komen tot drie alternatieven. 
In de 2e werktafel zijn de drie alternatieven uitvoerig uitgelegd en besproken 
en aan de hand van de gebiedskenmerken zijn de ambities voor de ruimtelijke 
inpassing getoond. 
In de 3e werktafel zijn aan drie verschillende tafels de volgende onderwerpen 
besproken; de ontwerpen van de alternatieven, het beoordelingskader en het 
proces richting besluitvorming. 
In de 4e werktafel zijn de verkeerseffecten en de milieueffecten van de drie 
alternatieven gepresenteerd. De klankbordgroep heeft aanbevelingen voor 
bestuurders meegegeven. 
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Foto’s van 1e participatieavond
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3. Bijeenkomsten

3.1  1e bijeenkomst | Gebiedskenmerken
De 1e bijeenkomst heeft als doel om de gebiedskenmerken van de A16/Van 
Brienenoordcorridor te inventariseren. 
 
De 1e bijeenkomst 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. 
Er volgt een toelichting op de terugblik op zeef 1 (de analytische fase) en het 
beoogde proces voor de beoordelingsfase (fase 2). 

Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst zijn rondom de 
gebiedskenmerken kaarten de volgende vragen aan de orde geweest:

• Hebben jullie aanvullingen op de gebiedskenmerkenkaart?
• Wat zijn belangrijke verbindingen voor fietsers en voetgangers? en 
hoe kunnen we die kwalitatief verbeteren? 
• Wat is waardevol groen in de omgeving van de A16 en hoe kunnen 
we het groen rondom de A16 versterken?
• Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de omgeving van de A16 een 
gezondere omgeving wordt? en meer uitnodigt tot bewegen, lopen en 
fietsen stimuleert, meer aangename verblijfsplekken heeft.

De gebiedskenmerken worden als basis gebruikt voor het maken de 
effectbeoordeling. De opgehaalde resultaten zijn op de volgende bladzijden 
afgebeeld.

Huidige situatie

 Monumentaal gebied en gebouw

 Rijksbeschermd stadsgezicht

 Historische kernen

 Historische lint

 Waterkering

 Parkbos

 Natuur Netwerk Nederland

 Sportveld

 Begraafplaats

 Volkstuin

 Erasmus Campus

 Archeologische afzettingen

 Terp

 Aardkundige waarden

 Nederzetting voor 1850

 Fietspaden

 Boulevard

 Strandjes

 Droog lint (bermen, taluds)

Gebiedskenmerken
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De fietsverbinding onder 
de A16 tussen Fascinatio 

en Kralingse Zoom sociaal 
veiliger en aantrekkelijker 
maken, route niet over het 

parkeerterrein.

Kan er een integrale maquette 
gemaakt worden waarin alle 

toekomstige projecten rondom de 
Oeververbinding in samenhang 

met elkaar zichtbaar zijn?

Wens om de taluds langs de Abram 
van Rijckevorselweg in te richten 
met functioneel groen zoals een 

wijngaard (zie oostgaard en 
midgaard aan het oostelijk deel van 

de Abram van Rijckevorselweg).

Wens om de barrièrewerking van 
de Abram van Rijckevorselweg op 
te heffen door de weg te verdiepen 
en een groene verbinding te maken 

tussen de delen ten noorden en 
ten zuiden van de Abram van 

Rijckevorselweg

Wens om de barrièrewerking van 
de Abram van Rijckevorselweg op 
te heffen door de weg te verdiepen 
en een groene verbinding te maken 

tussen de delen ten noorden en 
ten zuiden van de Abram van 

Rijckevorselweg

Fietsroutes ter hoogte 
van de oprit naar de A16 
en onder de A16 richting 

begraafplaats/Leonidas van 
de sociaal veiliger maken. 

Doorlopend fietspad 
langs de Abram van 
Rijckevorselweg om 

Nieuwerkerk, Capelle en 
Rotterdam te verbinden.Fietspad langs Abram 

van Rijckevorselweg 
rechtsstreeks aansluiten op 

de Van Brienenoordbrug. Comfortabeler fietspad op de 
Van Brienenoordbrug door 

een scherm tussen de rijbanen 
en het fietspad. Hierdoor is 

er minder geluidsoverlast en 
minder opspattend water/
modder vanaf de rijbanen.

Nieuwe fietsverbinding 
in oostwest richting ter 

hoogte van de Abram van 
Rijckevorselweg.

De geluidswal langs de 
A16 tussen afrit Feijenoord 
en Ridderster is tevens een 

secundaire waterkering.

Zijn er geen 
geluidsschermen nodig 

tbv de woningbouw 
op het Rivium en op 

Brainpark?

Vereenvoudigen van 
de fietsstructuur bij 

afrit Feijenoord.
Suggestie het beter 

verbinden IJsselmonde 
en Beverwaard door een 

landtunnel. 

De fietstunnels 
onder de A16 bij afrit 
Feijenoord staan op 
instorten, ze lekken.

Voetpad op de Van 
Brienenoordbrug is 

wenselijk voor voetgangers 
en hardlopers.

Behouden en goed 
beheren van de 

groenzone tussen de 
Beverwaard en de A16. 

Verbeteren 
fietsverbinding vanaf de 

Rijksstraatweg Ridderkerk 
richting Rotterdam.

Betere fietsverbinding tussen 
Noord en Zuid ter hoogte van 
de Esch door meer watertaxi’s.

Verbeteren fietsverbinding 
in oostwest richting 

ten noorden van afrit 
Barendrecht.

Huidige situatie

 Monumentaal gebied en gebouw

 Rijksbeschermd stadsgezicht

 Historische kernen

 Historische lint

 Waterkering

 Parkbos

 Natuur Netwerk Nederland

 Sportveld

 Begraafplaats

 Volkstuin

 Erasmus Campus

 Archeologische afzettingen

 Terp

 Aardkundige waarden

 Nederzetting voor 1850

 Fietspaden

Resultaten 1e participatieavond 
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De fietsverbinding onder 
de A16 tussen Fascinatio 

en Kralingse Zoom sociaal 
veiliger en aantrekkelijker 
maken, route niet over het 

parkeerterrein.

Kan er een integrale maquette 
gemaakt worden waarin alle 

toekomstige projecten rondom de 
Oeververbinding in samenhang 

met elkaar zichtbaar zijn?

Wens om de taluds langs de Abram 
van Rijckevorselweg in te richten 
met functioneel groen zoals een 

wijngaard (zie oostgaard en 
midgaard aan het oostelijk deel van 

de Abram van Rijckevorselweg).

Wens om de barrièrewerking van 
de Abram van Rijckevorselweg op 
te heffen door de weg te verdiepen 
en een groene verbinding te maken 

tussen de delen ten noorden en 
ten zuiden van de Abram van 

Rijckevorselweg

Wens om de barrièrewerking van 
de Abram van Rijckevorselweg op 
te heffen door de weg te verdiepen 
en een groene verbinding te maken 

tussen de delen ten noorden en 
ten zuiden van de Abram van 

Rijckevorselweg

Fietsroutes ter hoogte 
van de oprit naar de A16 
en onder de A16 richting 

begraafplaats/Leonidas van 
de sociaal veiliger maken. 

Doorlopend fietspad 
langs de Abram van 
Rijckevorselweg om 

Nieuwerkerk, Capelle en 
Rotterdam te verbinden.Fietspad langs Abram 

van Rijckevorselweg 
rechtsstreeks aansluiten op 

de Van Brienenoordbrug. Comfortabeler fietspad op de 
Van Brienenoordbrug door 

een scherm tussen de rijbanen 
en het fietspad. Hierdoor is 

er minder geluidsoverlast en 
minder opspattend water/
modder vanaf de rijbanen.

Nieuwe fietsverbinding 
in oostwest richting ter 

hoogte van de Abram van 
Rijckevorselweg.

De geluidswal langs de 
A16 tussen afrit Feijenoord 
en Ridderster is tevens een 

secundaire waterkering.

Zijn er geen 
geluidsschermen nodig 

tbv de woningbouw 
op het Rivium en op 

Brainpark?

Vereenvoudigen van 
de fietsstructuur bij 

afrit Feijenoord.
Suggestie het beter 

verbinden IJsselmonde 
en Beverwaard door een 

landtunnel. 

De fietstunnels 
onder de A16 bij afrit 
Feijenoord staan op 
instorten, ze lekken.

Voetpad op de Van 
Brienenoordbrug is 

wenselijk voor voetgangers 
en hardlopers.

Behouden en goed 
beheren van de 

groenzone tussen de 
Beverwaard en de A16. 

Verbeteren 
fietsverbinding vanaf de 

Rijksstraatweg Ridderkerk 
richting Rotterdam.

Betere fietsverbinding tussen 
Noord en Zuid ter hoogte van 
de Esch door meer watertaxi’s.

Verbeteren fietsverbinding 
in oostwest richting 

ten noorden van afrit 
Barendrecht.

Huidige situatie

 Monumentaal gebied en gebouw

 Rijksbeschermd stadsgezicht

 Historische kernen

 Historische lint

 Waterkering

 Parkbos

 Natuur Netwerk Nederland

 Sportveld

 Begraafplaats

 Volkstuin

 Erasmus Campus

 Archeologische afzettingen

 Terp

 Aardkundige waarden

 Nederzetting voor 1850

 Fietspaden

Resultaten 1e participatieavond 
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3.2  2e bijeenkomst | Drie alternatieven en ambities 
ruimtelijke inpassing
In de 2e bijeenkomst is digitaal en in deze bijeenkomst worden de 
maatregelpakketten die bij de drie alternatieven horen uitgelegd. 
De scope uitbreiding wordt toegelicht. Al in het NKO is aangegeven dat 
zonder doorstromingsmaatregelen aan de randen van het studiegebied 
verbeteringen IN het studiegebied verkeerskundig geen effect zouden 
hebben. Daarom is er een scope uitbreiding richting Vaanplein en richting 
Terbregseplein voorgesteld om de knelpunten op de Van Brienenoordcorridor 
op te kunnen lossen. Voor de uitbreiding van de onderzoekscope is op 
bestuurlijk niveau toestemming gekregen.

In het 2e deel van de bijeenkomst wordt de stand van zaken van de 
gebiedskenmerkenkaart en de ambities voor de ruimtelijke inpassing 
toegelicht. De volgende vragen worden aan de deelnemers gesteld:

• Zijn er aanvullingen op de volgende thema’s? Sterke oost-west   
 verbindingen, gezonde leefomgeving, slim ruimtegebruik, versterken  
 ruimtelijke beeld. 
• En welke prioritering wil je aanbrengen in de ambities voor de 
inpassing? 

Tijdens de participatie in de verkenningsfase zijn meekoppelwensen 
opgehaald. De meekoppelwensen die van toepassing zijn op de ruimtelijke 
inpassing zijn meegenomen in de Inpassingsvisie. De meekoppelwensen op 
het gebied van belijning en bewegwijzering zijn meegenomen in het ontwerp 
van de drie alternatieven.

De meekoppelwensen die van toepassing zijn op de ruimtelijke inpassing 
gaan over het verbeteren van het fietspaden netwerk in de omgeving van de 
A16/Van Brienenoordcorridor.  
De kansen voor fietspaden zijn integraal verkend tussen alle werksporen. In 
het Verkenningenrapport zijn de ambities voor fietspaden ten aanzien van de 
drie de deelgebieden beschreven. 

Resultaten van Mentimeter
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3.3  3e bijeenkomst | Alternatieven, beoordelingskader en 
proces besluitvorming
Voorafgaand aan de 3e bijeenkomst zijn drie alternatieven ontworpen. De 
3e bijeenkomst heeft als doel om deze resultaten aan de klankbordgroep te 
presenteren. Daarnaast is er ruimte voor vragen over het beoordelingskader 
ten aanzien van verkeer- en milieueffecten en vragen over het proces richting 
besluitvorming.                        

Een uitgebreide toelichting op de het ontwerp van de drie alternatieven is 
opgenomen in het Verkenningenrapport. 

Tijdens de 3e bijeenkomst zijn de drie alternatieven op grote tekeningen 
gepresenteerd aan de klankbordgroep om hen te informeren en om feedback 
te inventariseren. Tijdens de presentatie zijn er door de klankbordgroep 
verhelderende vragen gesteld. Klankbordgroep leden uitten hun zorgen over 
de aspecten luchtkwaliteit, geluid en groen. Deze omgevingsfactoren zouden 
volgens de klankbordgroep leden het zwaarst moeten wegen.

3.4 4e bijeenkomst | milieu- en verkeerseffecten
De 4e bijeenkomst heeft als doel de resultaten van de milieu- en 
verkeerseffecten aan de klankbordgroep te presenteren. 

De vergelijking in verkeerseffecten voor de alternatieven A, B en C worden 
gemaakt ten opzichte van de autonome situatie. In de autonome situatie 
worden er geen maatregelen getroffen op de A16/Van Brienenoordcorridor, 
maar zitten wel (toekomstige) ontwikkeling, bijvoorbeeld de A16 Rotterdam 
en de Blankenburgverbinding. Ook zitten woningbouwontwikkelingen 
waarover een besluit is genomen in de autonome situatie. 
Door per alternatief te kijken naar de voertuigverliesuren ten opzichte van 
de autonome situatie krijg is er inzicht in de verkeerskundige effectiviteit 
van de alternatieven. Op basis van de verkeerskundige doorrekeningen 
blijkt dat in de drie alternatieven de doorstroming op de A16 substantieel 
verbetert. Zowel bij de alternatieven A, B en C gaat er meer verkeer op het 
hoofdwegennet (HWN) rijden. Op het onderliggend wegennet (OWN) neemt 
het verkeer af, met name op de parallele overkruisingen. Op een aantal 
toeleidende wegen van/naar de A16 neemt het verkeer met enige procenten 
toe.  
Ook de milieueffecten zijn bekeken ten opzichte van de autonome situatie, 
en niet ten opzichte van de huidige situatie. Tijdens de 4e werktafel zijn de 
milieueffecten van drie alternatieven gepresenteerd aan de klankbordgroep 
om hen te informeren en om feedback te inventariseren. De drie alternatieven 
tonen onderling weinig verschillen ten opzichte van elkaar. Bij de drie 
alternatieven neemt het aantal geluidgehinderden (personen die binnen 
een geluidcontour hinder ervaren door verkeersgeluid) beperkt toe ten 
opzichte van de autonome situatie. De maximale concentraties overschrijden 
de grenswaarden voor luchtkwaliteit niet. Er is sprake van een minimale 
toename, de effecten zijn zeer beperkt.

Tijdens de presentatie zijn er door de klankbordgroep verhelderende vragen 
gesteld (zie bijlage verslag 4e werktafel). 
verhelderende vragen gesteld (zie bijlage verslag 4e werktafel). 



1818

4. Advies klankbordgroep

• De klankbordgroep vraagt aandacht voor leefkwaliteit. Er zijn 
negatieve effecten op de landschappelijke waarden en de visuele kwaliteit 
voor alle alternatieven door aantasting van de landschapsstructuren 
als bomenrijen en waterpartijen. Ga zorgvuldig om met de groenstrook 
langs de A16 ter hoogte van de Boszoom/Prinsenland, Beverwaard en 
IJsselmonde. 

• Voor de klankbordgroep zijn de omgevingseffecten zoals geluid, 
luchtkwaliteit en groen de belangrijkste effecten waar rekening 
mee gehouden moet worden. De klankbordgroep adviseert om de 
omgevingseffecten zwaar mee te laten wegen in de besluitvorming. 

• De klankbordgroep wil in de vervolgfase/planuitwerkingsfase 
aandacht voor de lus die de A15 met de A16 verbindt. Hier valt misschien 
nog een optimalisatie te bewerkstelligen. 

PROCES

• Zorg voor openheid in de besluitvorming. De komende maanden 
vindt er bestuurlijke besluitvorming plaats waar de klankborgroep leden 
geen zicht op hebben. 

• Zorg voor een integrale aanpak van het Kralingseplein. Het 
Kralingseplein is een cruciale schakel in het verkeersnetwerk. Het 
Kralingseplein dreigt buiten de scope van de drie deelgebieden te 
vallen, terwijl een integrale oplossing voor de doorstroming op het 
hoofdwegennet en het onderliggend wegennet niet zonder ingrepen op 
het Kralingseplein kan. 

4.1 Aandachtspunten en adviezen vanuit de klankbordgroep
De klankbordgroep leden geven aan dat het door de meerdere werksporen/
deelgebieden lastig is om overzicht te houden over het totale MIRT-project. 
Het integrale verhaal met de andere deelgebieden en met de plannen voor de 
A tot Z zone ontbreekt. 

Tijdens het participatietraject kwamen enkele aandachtspunten meerdere 
malen naar voren. Deze zijn hier puntsgewijs uiteengezet:

INHOUDELIJK

• De verkeersveiligheid van de maatregelen is 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. Een nieuwe situatie moet duidelijk en veilig zijn voor alle 
weggebruikers. 

• De Klankbordgroep geeft aan tevreden te zijn met een betere 
doorstroming op de A16/Brienenoordcorridor, maar beperk het 
toevoegen van extra asfalt zoveel mogelijk. 

• Tijdens het participatieproces is er veel aandacht voor de fiets 
geweest. Zonder stimulerende maatregelen belemmer je mensen om 
voor de fiets te kiezen in plaats van de auto. Er wordt aandacht gevraagd 
voor het verminderen van de barrière werking van de A16 voor fietsers 
in de oost west richting en het verbeteren van de aansluitingen van de 
fietspaden op de Van Brienenoordbrug. 
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4.3 Vervolg
De KES is een gestructureerd overzicht met klanteisen/klantvragen, hoe deze 
tot stand zijn gekomen en hoe deze eis (of wens) in het planproces wordt 
verwerkt. De klant is de opdrachtgever, mede-overheden, de gebruiker van de 
A16 of een omgevingspartij (omwonende, belangengroep). De wensen van de 
klankbordgroepleden zijn in de KES verwerkt.
De KES wordt gebruikt om gedurende het HELE project (van verkenning tot 
en met de uitvoering) helder te krijgen en overzicht te houden wat er van het 
project wordt verwacht. De KES is een belangrijk instrument bij de overdracht 
van het project naar een volgende fase (planuitwerkingsfase).
In de inpassingsvisie zijn algemene ambities opgeschreven die verder 
uitgewerkt kunnen worden in de planuitwerkingsfase. De ambities voor de 
inpassing gaan over het snelweglandschap, sterke oost-west verbindingen, 
de gezonde leefomgeving en slim ruimtegebruik. De input en wensen van 
de klankbordgroepleden is meegenomen in de omschrijving van de ambities 
uit de inpassingsvisie. In de planuitwerkingsfase worden de wegontwerpen 
verder uitgewerkt op basis van een integrale ruimtelijke inpassing aan de 
hand van de inpassingsvisie. 
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Bijlage 1 | Verslag werktafel 1

 

MIRT-verkenning regio Rotterdam 

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

 
 
 

 
Verslag 
 
Betreft: 1e bijeenkomst participatiegroep A16 Van Brienenoordcorridor / OWN in de beoordelingsfase 
 
Vergaderlocatie: Topsportcentrum Feijenoord 
 
Vergaderdatum: 28-10-2021 
 
Verslag datum: 11-11-2021 
 
 

Aanwezig:  Aanwezige projectgroep leden: 
Adri van der Hoeven  
Ben van Rooij 
Chris van Eijmeren 
Jan Grevink 
Roger Roszek 
Rob Verduin 

 Joop Roland 
Jorinke Vos 
Giel de Bruijn 
Laurens van Tiel 
Martijn Meinen 
Arjan Veurink 
Hans Heukels 
Marc Stanescu 
Cees Busé  
Judith de Koster 
Ploon Mulder 
Marianne de Jong (omgevingsmanager vervanging & renovatie Van 
Brienenoordbrug) 
 

 
  
 

 
 

Start 1e werktafel: 19:30 uur 
 
Tijdens de werktafel zijn de volgende onderwerpen behandeld: 

1. Introductie 
- MIRT-systematiek en kaders & randvoorwaarden 
- Kansrijke oplossingen naar alternatieven 
- Toelichting participatie en spelregels 

 
2. Gebiedskenmerken: aandachtspunten, wensen en kansen meegeven 

  
Link naar presentatie:  
https://we.tl/t-BSN0iy1AWo 
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3000 BC Rotterdam 
Internet: oeververbindingen.nl 

 
 
 
 
 
 
Jorinke Vos opent de bijeenkomst en begint met een kort voorstelrondje. Joop Roland geeft daarna toelichting op het proces en de 
stand van zaken na de analytische fase. 
Er volgt een toelichting op de terugblik op zeef 1 (de analytische fase) en het beoogde proces voor de beoordelingsfase.  
 

• Ben van Rooij: Wanneer worden het belevingswaardenonderzoek en de digitale meningspeiling gepubliceerd? 
Jorinke Vos: Deze worden naar verwachting volgende maand gepubliceerd, zie ook sheet 7 van de presentatie.  

 
• Ben van Rooij: Het extra benodigde budget voor de scope uitbreiding is zeer klein vergeleken bij het totale benodigde bedrag, 

waarom kan dit niet gewoon meegenomen worden?  
Joop Roland: In het MIRT-overzicht 2022 staat dat maximaal €200 miljoen ter beschikking staat voor oplossingen die bijdragen 
aan het aanpakken van het NMCA-knelpunt A16 Van Brienenoordcorridor. Bij een verkenning is het zo dat, als we kunnen 
aantonen dat het duurder, maar ook veel beter wordt, we dit kunnen voorleggen. De bestuurders besluiten erover. 
 

• Ben van Rooij: Kan het doel ‘kansen voor mensen’ voor de A16 niet beter geschrapt worden? 
Joop Roland: Het staat in het NRD, dus daar houden we ons aan. We kunnen onderzoeken of we door het verminderen van de 
barrièrewerking van de A16 een bijdrage kunnen leveren aan dit doel. De resultaten van deze participatie-avond kunnen daarbij 
helpen. 

 
• Ben van Rooij: Kunnen we de stukken vooraf toegezonden krijgen zodat we ons beter voor kunnen bereiden? Het liefst inclusief 

presentatie en kaartmateriaal waarop een reactie gevraagd wordt. 
Jorinke Vos: We proberen hier zo goed mogelijk aan tegemoet te komen.  
 

• Jan Grevink: Waarom wordt er ten noorden van de Van Brienenoordbrug niks gedaan met de parallel en hoofdrijbaan? 
Joop Roland: Aan de noordzijde van de Van Brienenoordbrug zijn de afstanden tussen de aansluitingen hiervoor te klein. Met een 
scope uitbreiding komt het weefvak ten zuiden van het Terbregseplein wel in de scope.  
 

 
 
Na de pauze gaan we rondom de kaarten in op de volgende vragen:  
- Hebben jullie aanvullingen op de gebiedskenmerkenkaart? 
- Wat zijn belangrijke verbindingen voor fietsers en voetgangers? en hoe kunnen we die kwalitatief verbeteren? 
- Wat is waardevol groen in de omgeving van de A16 en hoe kunnen we het groen rondom de A16 versterken? 
- Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de omgeving van de A16 een gezondere omgeving wordt? en meer uitnodigt tot bewegen, lopen en 
fietsen stimuleert, meer aangename verblijfsplekken heeft. 
 
Aanvullingen, suggesties, kansen en wensen die op de kaarten zijn aangegeven, zie ook de samenvattende tekening achter het verslag. 
Deelgebied 1: 
- De fietsverbinding onder de A16 tussen Fascinatio en Kralingse Zoom sociaal veiliger en aantrekkelijker maken, route niet over het 
parkeerterrein.  
- Doorlopende nieuwe fietsverbinding in oostwest richting ter hoogte van de Abram van Rijckevorselweg om Nieuwerkerk, Capelle en 
Rotterdam te verbinden.  
- Fietspad vanaf Abram van Rijckevorselweg rechtstreeks verbinden met de Van Brienenoordbrug.  
- Fietsroutes ter hoogte van de oprit naar de A16 en onder de A16 richting begraafplaats/Leonidas, sociaal veiliger maken.  
- Wens om de barrièrewerking van de Abram van Rijckevorselweg op te heffen (zowel ten oosten als ten westen van het Kralingseplein) 
door de weg te verdiepen en een groene verbinding te maken tussen de delen ten noorden en ten zuiden van de Abram van 
Rijckevorselweg. 
- Wens om de taluds langs de Abram van Rijckevorselweg in te richten met functioneel groen zoals een wijngaard (zie oostgaard en 
midgaard aan het oostelijk deel van de Abram van Rijckevorselweg). 
- Zijn er geen geluidsschermen nodig tbv de woningbouw op het Rivium en op Brainpark? 
- Betere fietsverbinding tussen Noord en Zuid ter hoogte van de Esch door meer watertaxi’s. 
- Comfortabeler fietspad op de Van Brienenoordbrug door een scherm tussen de rijbanen en het fietspad. Hierdoor is er minder 
geluidsoverlast en minder opspattend water/modder vanaf de rijbanen. 
- Voetpad op de Van Brienenoordbrug is wenselijk voor voetgangers en hardlopers. 
- Kan er een integrale maquette gemaakt worden waarin alle toekomstige projecten rondom de Oeververbinding in samenhang met elkaar 
zichtbaar zijn? 
 
Deelgebied 2: 
- Vereenvoudigen van de fietsstructuur bij afrit Feijenoord. 
- De fietstunnels onder de A16 bij afrit Feijenoord staan op instorten, ze lekken. 
- De geluidswal langs de A16 tussen afrit Feijenoord en Ridderster is tevens een secundaire waterkering. 
- Suggestie het beter verbinden IJsselmonde en Beverwaard door een landtunnel.  
- behouden en goed beheren van de groenzone tussen de Beverwaard en de A16.  
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Deelgebied 3: 
- Verbeteren fietsverbinding vanaf de Rijksstraatweg Ridderkerk richting Rotterdam. 
- Verbeteren fietsverbinding in oostwest richting ten noorden van afrit Barendrecht. 
 
Nog enkele verkeerskundige suggesties: 

- Vrachtverkeer in plaats van via Krimpen via Gouda Oost laten rijden.  
- Aansluiting Groene Boog integraal bekijken door scope uitbreiding.  
- Extra vrachtstrook voor verkeer vanaf de A15 richting A16 in noordelijke richting, zodat het verkeer niet geremd wordt 

door de lage snelheid van het vrachtverkeer. 
- Extra rijstrook voor de hoofdrijbaan van de A16 richting de A15. 
- Extra rijbaan afrit Barendrecht. 

 
Rond 21.45 uur wordt de bijeenkomst afgesloten, we zien iedereen graag weer terug bij de 2e bijeenkomst. Hopelijk met meer 
deelnemers! 
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Verslag 
 
Betreft: 2e bijeenkomst participatiegroep A16 Van Brienenoordcorridor / OWN in de beoordelingsfase 
 
Vergaderlocatie: online 
 
Vergaderdatum: 15-12-2021 
 
Verslag datum: 22-12-2021 
 
 

Aanwezig:  Aanwezige projectgroep leden: 
Paul Driessen 
Patrick van der Ende 
Mariannne de Veer  
Chris van Eijmeren 
Martin Giljamse 
Jan Grevink 
Ben van Rooij 
Roger Roszek 
Jake Zijdenbos 
Adri van der Hoeven 
Diederik van Meenen 

 Joop Roland 
Jorinke Vos 
Giel de Bruijn 
Laurens van Tiel 
Martijn Meinen 
Cees Busé  
Judith de Koster 
Ploon Mulder 
Maarten-Jan Eisma 
Maike Kerkvliet 
René van Alphen 
Bastiaan de Pre 

 
 

Start 2e werktafel: 19:30 uur 
 
Tijdens de werktafel zijn de volgende onderwerpen behandeld: 

• Overzicht 3 alternatieven 
• Gebiedskenmerken en ambities ruimtelijke inpassing 

  
Link naar presentatie: https://we.tl/t-cP10BAjkD6 
 
Jorinke Vos opent de bijeenkomst en begint met een kort voorstelrondje, hierbij wordt gebruik gemaakt van 
Mentimeter. 
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Joop Roland geeft daarna toelichting op het proces en de stand van zaken na de analytische fase. Martijn Meinen licht de 
drie alternatieven toe. Al in het NKO is aangegeven dat zonder doorstromingsmaatregelen aan de randen van het 
studiegebied verbeteringen IN het studiegebied verkeerskundig geen effect zouden hebben. Daarom is er een scope 
uitbreiding richting Vaanplein en richting Terbregseplein voorgesteld om de knelpunten op de Van Brienenoordcorridor op 
te kunnen lossen. Voor de uitbreiding van de onderzoekscope is op bestuurlijk niveau toestemming gekregen. 
 

• Roger Roszek vraagt of er wel financiële middelen zijn om weefvakken te verbreden.  
Joop Roland licht toe dat we de financiële middelen voor het verbreden van de weefvakken in kaart brengen. 
Bestuurlijk moeten nog afspraken gemaakt worden of de maatregelen binnen de MIRT-verkenning 
Oeververbindingen regio Rotterdam opgepakt kunnen worden.  

 
• Roger Roszek mist een extra afslag naar de A29.  
 Giel de Bruijn licht toe dat de oplossing hier geconcentreerd is op de verbindingsboog tussen de A16 en A15. Als er 
 na doorrekening nog steeds filevorming is gaan we verder kijken. Het is een iteratief proces. 
 
• Roger Roszek doet de suggestie om de situatie ter plekke te bekijken en om in het klaverblad van de A15 naar de 

A16 een extra rijbaan voor vrachtverkeer toe te voegen, zodat vrachtwagens rustig de bocht kunnen nemen 
zonder dat dit andere auto’s ophoudt.  
Joop Roland zegt toe de situatie op de A15 nogmaals te bekijken en dat op de A15 tussen Ridderster en Vaanplein 
de invloed van de vrachtwagens op de filevorming nog een keer tegen het licht wordt gehouden.  

 
• Ben van Rooij vraagt of er ook rekening wordt gehouden met de invloed van de alternatieven voor het aantal 

verkeersbewegingen op de Abram van Rijckevorselweg. 
 Joop Roland licht toe dat dit mee wordt genomen in het modellen voor 2040 en in deze fase wordt doorgerekend.  
 

• Diederick van Meenen vraagt hoeveel rijstroken de Van Brienenoordbrug heeft en hoeveel rijstroken er zijn ten 
noorden en ten zuiden van de brug. Diederick van Meenen geeft aan dat hij het een gemiste kans vindt dat de 
Van Brienenoordbrug wordt gerenoveerd naar een ontwerp van 50 jaar geleden.  
Martijn Meinen zegt dat er 6 rijstroken per richting op de brug zijn. De knelpunten liggen ten noorden en ten 
 zuiden daarvan, de brug zelf wordt niet verbreed. Joop Roland geeft aan dat de vervanging en renovatie (V&R) 
Van Brienenoordbrug een raakvlakproject voor ons is. Uitgangspunt in deze MIRT-verkenning is voor ons altijd 
geweest dat de Van Brienenoordbrug 1-op-1 wordt vervangen en dus dezelfde capaciteit behoudt.  
 

 
 
In het 2e deel licht Judith de Koster de stand van zaken van de gebiedskenmerkenkaart en de ambities voor de 
ruimtelijke inpassing toe. Over de volgende vragen worden aan de deelnemers gesteld. Zijn er aanvullingen op de volgende 
thema's? Sterke oost-west verbindingen, gezonde leefomgeving, slim ruimtegebruik, versterken ruimtelijke beeld. En welke 
prioritering wil je aanbrengen in de ambities voor de inpassing? 
 

• Martin Giljamse merkt op dat de reling op de Van Brienenoordbrug te laag is, dit is gevaarlijk voor fietsers. Tevens 
is de ruimte tussen het wegdek en de reling te groot.  

• Roger Roszek vult aan dat fietsers bij windkracht 6/7 tegen de reling aangedrukt worden en dat bij de oprit 
Feijenoord de vrachtwagens gevaarlijk dichtbij het fietspad komen.  

• Diederik van Meenen vult aan dat het uitzicht op de skyline van Rotterdam vanaf de Van Brienenoordbrug voor 
automobilisten afleidend kan zijn. Dat kan ongevallen tot gevolg hebben. 
Bovenstaande opmerkingen over de Van Brienenoordbrug zullen worden doorgegeven aan de projectorganisatie 
van het V&R-project Van Brienenoordbrug. 
 

• Ben van Rooij geeft aan dat hij er moeite mee heeft dat er gerefereerd wordt aan de omgevingsvisie omdat deze 
nog niet is vastgesteld door de raad. Judith de Koster heeft navraag gedaan en de omgevingsvisie is op 2 
december 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. 
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/789354/Gemeenteraad%2002-12-2021 
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• Diederik van Meenen en Paul Driessen zouden de periferique van Parijs een goede referentie vinden, de stad 
loopt door ter hoogte van de snelweg, je merkt de weg bijna niet op. De periferique is deels overkluisd met een 
park en bioscoop over de weg. Een goede referentie voor comfortabel fietsen over de Van Brienenoordbrug is de 
Beneluxtunnel, dit is een goed voorbeeld voor de aanbruggen van de Van Brienenoordbrug. Onderaan de pagina 
zijn referentiebeelden toegevoegd van de Periferique van Parijs (links) en de Beneluxtunnel (rechts).  

 
• Diederik van Meenen vindt dat een overkapte A16 de barrière van de snelweg echt zou opheffen. Er wordt 

aangegeven dat we hier binnen dit project niet aan kunnen voldoen. Dit project heeft als doel het NMCA-
knelpunt op te lossen. Een grootschalige ingreep als een overkapping van de A16 zal altijd gekoppeld zijn aan een 
grote gebiedsontwikkeling.  

 
• Meerdere deelnemers geven aan dat de prioriteit bij een gezonde leefomgeving zou moeten liggen. Dan zou je 

ook echt prioriteit moeten geven aan een gezonde leefomgeving. Een goed voorbeeld hiervoor is de 
Rotterdamsebaan in Den Haag, die is bijna volledig ondergronds. 

 
• Roger Roszek vraagt zich af of sporten onder de A16 een goed idee is. 
 
• Marianne de Veer vraagt wie deze mooie ambities (zoals bijvoorbeeld sportvoorzieningen onder de A16) gaat 

realiseren? Joop Roland licht toe dat we willen prioriteren wat er binnen de scope van dit project gaat komen. 
Voor alle ambities moet samen met alle opdrachtgevers gekeken worden in welke projecten deze ambities 
gerealiseerd kunnen worden en hoe we zorgen voor goed beheer en onderhoud. Beheer en exploitatie van, 
bijvoorbeeld, eventuele nieuwe sportvoorzieningen bij of onder snelwegen behoren NIET tot de taak van het Rijk. 
Dat zal een gemeente moeten oppakken, uiteraard binnen kaders van wat er onder rijksinfrastructuur mogelijk is.  

 
• Marianne de Veer en Paul Driessen missen de wijkontsluitingswegen, gezien de vele bouwplannen met dito 

mensen en verkeersstromen.  
Het aanpassen van wijkontsluitingswegen t.b.v. uitbreiding van woningbouw of bedrijvigheid niet tot de scope van 
dit project behoort, maar is een gemeentelijke taak. 
 

• Roger Roszek vraagt wat de indirecte economische schade door het openen van de Van Brienenoordbrug is? En 
wat is daarin het aandeel van de drijvende bokken? Joop Roland zegt toe na te gaan hoeveel scheepsbewegingen 
er zijn bij de Van Brienenoordbrug en zo mogelijk te onderzoeken welk type vaartuigen gebruik maken van de 
basculebrug. Uit openbare bronnen (internet) is na te gaan dat er ca. 140.000 vaartuigen de Van Brienenoordbrug 
passeren, waarvoor waarschijnlijk 200 tot 300 keer per jaar de brug moet worden geopend. 

 
 
Rond 21.45 uur wordt de bijeenkomst afgesloten, we zien iedereen graag weer terug bij de 3e bijeenkomst.  
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Verslag 
 
Betreft: 3e bijeenkomst participatiegroep A16 Van Brienenoordcorridor / OWN in de beoordelingsfase 
 
Vergaderlocatie: Zalmhuis 
 
Vergaderdatum: 9-03-2022 
 
Verslag datum: 16-03-2022 
 
 

Aanwezig:  Aanwezige projectgroep leden: 
Beatriz Cueva 
Paul Driessen 
Patrick van der Ende 
Chris van Eijmeren 
Martin Giljamse 
Jan Grevink 
Adri van der Hoeven 
Jasper Kijzerwaard 
Diederik van Meenen 
Ben van Rooij 
Rob Veerduin 
 

 Joop Roland 
Jorinke Vos 
Noraly Wieldraaijer 
Giel de Bruijn 
Judith de Koster 
René van Alphen 
Bastiaan du Pre 
Jan van Liere 
Reinier Brinks 
Colin Stakenborg 

 
 

Derde bijeenkomst: de ontwerpen van de alternatieven en toelichting van het beoordelingskader en het proces richting 
besluitvorming.  
 
Joop Roland opent de bijeenkomst en geeft uitleg over de opzet van de avond. We bespreken de ontwerpen en lichten 
het proces richting besluitvorming toe aan drie verschillende tafels. Daarna zullen we plenair de vragen uit de 2e 
bijeenkomst beantwoorden en een toelichting geven op de afspraken rondom het Kralingseplein.  
 
Jorinke Vos introduceert Noraly Wieldraaijer. Jorinke Vos heeft de rol van Niels Vrije overgenomen als 
omgevingsmanager en Noraly Wieldraaijer neemt daarmee de rol als adviseur omgevingsmanagement van Jorinke in 
deze deelstudie over. Ze is het 1e aanspreekpunt voor de A16 Van Brienenoordcorridor/OWN en de Algeracorridor.  
 
 
Tijdens de werktafel zijn de volgende onderwerpen behandeld: 

• Tafel 1: Deelgebied ten noorden van de van Brienenoordbrug 
• Tafel 2: Deelgebied 2 – ten zuiden van de van Brienenoordbrug 
• Tafel 3: Beoordelingskader + proces 

 
De rode draden zijn uit de gesprekken bij de deeltafels gehaald en zijn hieronder te vinden.  
 
Tafel 1: Proces en beoordelingskader 
Het onderzoek naar de effecten wordt toegelicht evenals het proces richting besluitvorming.  

• De meeste deelnemers aan deze tafel hebben vragen over de aspecten luchtkwaliteit, geluid en groen. 
Deelnemers uiten hun zorgen over de weging van de omgevingsfactoren (geluid, luchtkwaliteit en groen). 
Bewoners vinden dat de omgevingsfactoren het zwaarst wegend zouden moeten zijn. Noraly Wieldraaijer legt uit 
dat de projectgroep geen wegingsfactoren toekent aan de effecten die worden onderzocht in het 
beoordelingskader. Het is aan de politiek om die weging te maken. Wij zorgen dat de beslisinformatie op tafel ligt.  

• Verschillende deelnemers vragen waarom er geen geluidsmaatregelen in de alternatieven zitten. Noraly 
Wieldraaijer legt uit dat we de effecten van de alternatieven in kaart brengen. Één van de effecten is geluid. 
Indien we boven de wettelijke grenzen voor geluid uitkomen dan zijn wij verplicht maatregelen te nemen. Indien 
we deze grenzen niet overschrijden dan wordt dit gezien als zogenaamde ‘bovenwettelijke’ maatregelen. Ook hier 
is het aan de politiek om te beslissen of er extra maatregelen genomen worden. Dit gesprek zal gevoerd gaan  
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worden zodra de effecten bekend zijn. Op onderstaande website is informatie te vinden over hoe RWS omgaat 
met geluidsberekeningen.  

 
https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wetten-regels-en-vergunningen/geluid-langs-rijkswegen#bekijk-animatie-geluid-
berekenen-in-plaats-van-meten  

 
https://files.kennisplein.intranet.minienm.nl/7/8/780888/Brochure_Geluid_langs_rijkswegen.pdf  

 
 

• Ten slotte zijn de deelnemers benieuwd hoe het besluitvormingstraject eruit ziet. We werken toe naar een 
Bestuursovereenkomst die wordt gesloten tussen de opdrachtgevende partijen (MRDH, ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Zuid Holland, de MRDH, de gemeente Rotterdam en voor de deelstudie 
Algeracorridor de gemeente Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard). Formeel wordt 
het voorkeursalternatief vastgelegd in een omgevingsvisie (voor de Oeververbinding & OV en de Algeracorridor) 
en in een zogeheten “ontwerp-tracé besluit (OTB) voor de A16 van Brienenoordcorridor. Bewoners hebben 
meerdere mogelijkheden om invloed uit te oefenen. In het participatieproces wat nu doorlopend wordt, 
inspreken tijdens de raden en staten waarin de bestuursovereenkomst wordt besproken en formeel door een 
zienswijze in te dienen op de Omgevingsvisie c.q. het Ontwerp-Tracé Besluit.  

 
 
Tafel 2: Ontwerp deelgebied ten zuiden van de Van Brienenoordbrug 
De 3 alternatieven zijn verder uitgewerkt in een wegontwerp, deze worden toegelicht.  

• Deelnemers uiten hun zorgen over het scheiden van hoofd- en parallelrijbanen in variant C omdat dit weinig 
keuze biedt aan de automobilist. Als je de verkeerde baan kiest, kan je dit niet meer herstellen.  

• Er wordt extra aandacht gevraagd voor de afrit Barendrecht. Deelnemers zien daar graag een extra rijstrook op de 
afrit. Aangegeven wordt dat dit complex is, aangezien de lus van de afrit Barendrecht heel krap is en 
vrachtwagens daarom deze bocht daarom niet sneller kunnen nemen. Een extra rijstrook lost het probleem 
daarom niet op.  
Suggestie wordt gedaan om een extra afrit bij Barendrecht te maken, aan de oostkant van de Ijsselmondse 
Randweg.  

• Deelnemers zijn enthousiast over het toevoegen van een extra rijstrook in de lus Ridderster van de A16 naar de 
A15 (maatregel C1 in alternatief A). Ervaring is dat het verkeer daar vast loopt en dan steeds verder noordelijk 
terugslaat.  

• Variant C klinkt als een interessant alternatief. Als denken de deelnemers dat dit alternatief in de praktijk het 
probleem niet gaat oplossen, omdat de parallelrijbaan richting Barendrecht in het alternatief niet wordt verbreed. 
Daarnaast hebben deelnemers bedenkingen bij of een goede bewegwijzering mogelijk is. Ook wordt gevraagd of 
je ter hoogte van Terbregseplein dit principe ook kunt toepassen. Aangegeven wordt dat dit niet mogelijk is 
omdat de afritten daar te dicht op elkaar zitten voor dit principe. Er is te weinig ruimte voor in- en uitvoegen.  

• Aangegeven wordt dat in het verkeersmodel gerekend wordt met een snelheid van 80 km/h voor vrachtverkeer 
en 100 km/h voor auto’s.  

• Deelnemers zijn positief over maatregel E3 in alternatief C. Samenvoeging hoofd- en parallelrijbaan A15 tussen 
Barendrecht en Vaanplein. 

• Deelnemers zijn positief over maatregel E1 in alternatief A. Meer rijstroken op de parallelrijbaan.  
 
 
Tafel 3: Ontwerp deelgebied ten noorden van de Van Brienenoordbrug 
De 3 alternatieven zijn verder uitgewerkt in een wegontwerp, deze worden toegelicht. Voor alle alternatieven geldt dat er 
aan beide zijden een extra rijbaan is toegevoegd tussen het Terbregseplein en afrit centrum. Deelnemers geven aan dat de 
voorkeur uitgaat naar een damwand omdat je dan meer ruimte hebt en dit tegelijkertijd de fundering voor een 
geluidsscherm kan zijn.  
 
In het laatste deel beantwoorden Giel de Bruijn en Joop Roland de vragen uit de vorige bijeenkomst. Joop Roland licht 
vervolgens het proces tav het Kralingseplein toe. In de onderstaande link is de bijbehorende presentatie te downloaden: 
 
https://we.tl/t-Y6ao3Hihnu 
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• Ben van Rooij vraagt nogmaals aandacht voor de integraliteit van de MIRT verkenning in relatie tot de stedelijke 

opgave. Welke woningaantallen worden meegenomen in de verkeersberekeningen voor 2040? Er is verschil 
tussen huidige vulling van het verkeersmodel en toekomstige vulling 2040. In de volgende bijeenkomst zal hier een 
uitleg over gegeven worden. De beschrijving van het verkeersmodel wordt ook onderdeel van de beschrijving van 
de effectennotitie.   

• Jan van Greven vraagt wie de eigenaar is van het Kralingseplein. Giel de Bruijn heeft dit uitgezocht: De toe- en 
afritten naar de A16 zijn van Rijkswaterstaat en de rotonde van het Kralingseplein is in eigendom van de 
gemeente Rotterdam. De gemeente Rotterdam is dus beheerder van het Kralingseplein. Ten oosten van de 
rotonde is de Abram van Rijckevorselwegeigendom van de gemeente Capelle aan de Ijssel. Rob Veerduin is blij te 
horen dat er nu iemand de verantwoordelijkheid neemt. Tot nu toe verwezen de gemeentes Capelle aan de IJssel 
en Rotterdam altijd naar elkaar. Voor de verbetering van het Kralingseplein geeft Jan van Greeven de suggestie 
om te kijken naar het nieuwe kruispunt bij Nieuw Reijerwaard.  

• Rob Veerduin geeft aan de het wijkplatform Fascinatio een brief heeft geschreven aan de gemeente Capelle aan 
de IJssel dat ze het teleurstellend vinden dat de gemeente nooit aanwezig is bij de bijeenkomsten voor de 
A16/OWN.  

 
Rond 22.15 uur wordt de bijeenkomst afgesloten, we zien iedereen graag weer terug bij de 4e bijeenkomst.   

27
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Verslag 
 
Betreft: 4e bijeenkomst participatiegroep A16 Van Brienenoordcorridor / OWN in de beoordelingsfase 
 
Vergaderlocatie: Novotel 
 
Vergaderdatum: 13-06-2022 
 
Verslag datum: 27-06-2022 
 
 

Aanwezig:  Aanwezige projectgroep leden: 
Paul Driessen 
Jan Laverman 
Patrick van der Ende 
Adri van der Hoeven 
Ben van Rooij 
Roger Roszek 
Rob Verduin 
 

 Joop Roland 
Noraly Wieldraaijer 
Giel de Bruijn 
Reinier Brinks 
Martijn Meinen 
Judith de Koster 
 

 
 

Vierde bijeenkomst: verkeerseffecten en milieueffecten 
 
De presentatie is via onderstaande link te downloaden: 
https://we.tl/t-84IyonlXkO 
 
Noraly Wieldraaijer opent de bijeenkomst en geeft uitleg over de opzet van de avond. Martijn Meinen geeft een 
presentatie over de doorgerekende verkeerseffecten en Reinier Brinks geeft een presentatie over de milieueffect 
beoordeling.  
 
Verkeerseffecten 
De vergelijkingen voor de alternatieven A, B en C worden gemaakt ten opzichte van de autonome situatie. In de autonome 
situatie worden er geen maatregelen getroffen op de A16/Van Brienenoordcorridor, maar zitten wel (toekomstige) 
ontwikkeling, bijvoorbeeld de A16 Rotterdam en de Blankenburgverbinding. Ook zitten woningbouwontwikkelingen 
waarover een besluit is genomen in de autonome situatie.  
 

• Rob Verduin vraagt waarom er meer motorvoertuigen per etmaal (mvt/etmaal) op de Van Brienenoordbrug gaan 
rijden? Martijn Meinen legt uit dat dit het gevolg is van meer wegcapaciteit. 

• Roger Roszek vraagt wat het huidige aantal mvt/etmaal is op de Van Brienenoordbrug? 
 Op dit moment rijden er circa 250.000 mvt/etmaal op de Van Brienenoordbrug.  
• Rob Verduin geeft aan dat ook een kleine toename van motorvoertuigen op het Kralingseplein zoals die in de 

alternatieven te zien is zorgt voor problemen, omdat het iedere dag al vaststaat.   
 Giel de Bruijn en Joop Roland vertellen dat er integraal, dus vanuit alle drie de deelstudies, naar de effecten op het 
 Kralingseplein wordt gekeken en of er maatregelen nodig zijn.  
 Ben van Rooij vraagt zich af hoe bestuurders nu geïnformeerd kunnen worden als er nog niks bekend is over het 
 Kralingseplein? Zolang er geen oplossingen voor het Kralingseplein in de alternatieven zitten kunnen de 
 integrale verkeerscijfers eigenlijk niet goed beoordeeld worden.  
 Joop Roland is het hiermee eens, dit is de fase waarin we nu zitten, daarom wordt het Kralingseplein nu bekeken. 
 Eerder konden we er ook niet naar kijken omdat nu pas de verkeerseffecten van de drie deelstudies bekend zijn.  
• Roger Roszek merkt op dat als we in de toekomst autonoom gaan rijden (dichter op elkaar), er geen grote 

infrastructurele ingrepen nodig zijn.  
 Giel de Bruijn geeft aan dat dit soort ontwikkelingen zijn meegenomen in de verkeersmodellen. Overigens is het de 
 vraag wanneer we allemaal autonoom gaan rijden.    
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• Rob Verduin vraagt of sommige plekken in een volgende fase nog verbeterd kunnen worden qua doorstroming. 
 Joop Roland bevestigd dat in de planuitwerkingsfase nog geoptimaliseerd gaat worden. Ook kan er tussen de 
 alternatieven ‘geshopt’ worden. Bijvoorbeeld Alternatief A gecombineerd met een maatregel uit alternatief B.   
• Jan Laverman vraagt wat robuustheid van de verkeerseffecten betekent? Martijn Meinen legt uit dit het gaat over 

wat er gebeurt bij een ongeval of bijvoorbeeld bij de sluiting van een tunnel. ’Robuust’ betekent dan dat er op het 
verkeersnetwerk nog logische andere routes voorhanden zijn.   

 
Joop licht toe dat bij de alternatieven A, B en C meer verkeer op het hoofdwegennet (HWN) gaat rijden. Op het 
onderliggend wegennet (OWN) neemt het verkeer af, met name op de parallele overkruisingen. Op een aantal toeleidende 
wegen van/naar de A16 neemt het verkeer met enige procenten toe.   
 
 
Milieueffecten 
Reinier Brinks geeft een toelichting op de milieueffecten. De varianten A, B en C worden vergeleken met de autonome 
situatie, niet ten opzichte van de huidige situatie.  
 

• Ben van Rooij vraagt of er ook gekeken is naar de frequentie in geluid? Reinier Brinks zegt dat dit niet specifiek is 
meegenomen. Er is gerekend in dB(A)'s, daarin zijn bepaalde frequenties opgenomen.  

• Jan Laverman vraagt of er rekening is gehouden met de Europese of de WHO normen? Joop Roland legt dat we 
rekening houden met de Europese normen.  

• Roger Roszek merkt op dar er 2 groene cilinder tanks met methaan bij het waterleiding terrein staan. Zijn deze 
meegenomen in het explosie aandachtsgebied? Joop Roland licht toe dat er niks verandert tov de huidige situatie, 
maar geeft aan hier nader aandacht aan te besteden.  

• Ben van Rooij vindt dat er een waardeoordeel zit in de uitspraak dat er een beperkte toename is van het verkeer 
op de Abram van Rijckevorselweg. Joop zegt toe dit aan te passen en een percentage te noemen.  

 
 
Joop Roland geeft een toelichting op de planning. De renovatie van de Van Brienenoordbrug staat los van de planning van 
de A16/Van Brienenoordcorridor. De maatregelen op de A16/Van Brienenoordcorridor op zijn vroegst 2026/2027 
uitgevoerd kunnen gaan worden.   
 
Noraly Wieldraaijer zal nagaan hoe het Kralingseplein in de besluitvorming wordt meegenomen. De participatiegroep zal 
hier per mail over worden geïnformeerd.  
 
 
Rond 22.00 uur wordt de bijeenkomst afgesloten, we bedanken iedereen voor zijn/haar inzet tijdens de participatie 
bijeenkomsten.   
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