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1 Inleiding 82 

1.1 Aanleiding, aanpak MIRT Verkenning A1-A30 en projectdoelstelling 83 

Op 20 november 2019 is het officiële startsein gegeven voor de MIRT-verkenning Oeververbindingen 84 
regio Rotterdam. De vier initiatiefnemers (gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio 85 
Rotterdam-Den Haag en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) hebben daarmee besloten tot het 86 
onderzoeken van een pakket aan maatregelen voor de regio Rotterdam dat het meest bijdraagt aan het 87 
verbeteren van de bereikbaarheid, de regionale verstedelijkingsopgave, de stedelijke leefkwaliteit en zorgt 88 
voor kansen voor mensen. 89 
Het pakket aan oplossingen bestaat uit: 90 

 91 
a. Een nieuwe multimodale oeververbinding tussen Kralingen en Feijenoord in Rotterdam; 92 
b. Een treinstation Stadionpark; 93 
c. Een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding tussen Zuidplein en Kralingse Zoom; 94 
d. Een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding tussen Zuidplein en Rotterdam Centraal via de 95 

Maastunnel; 96 
e. Maatregelen op de A16 tussen het knooppunt Terbregseplein en het knooppunt Ridderkerk; 97 
f. Maatregelen op de Algeracorridor. 98 

 99 
Gezien de omvang van het uit te werken maatregelenpakket en de geografische ligging ervan, wordt dit 100 
uitgewerkt in drie werksporen: 101 

 Werkspoor Oeververbinding en OV 102 
 Werkspoor A16/OWN 103 
 Werkspoor Algeracorridor 104 

 105 

1.1.1 Werkspoor A16/OWN 106 

Het werkspoor A16/OWN betreft een aantal lokale aanpassingen aan de A16 en A15 tussen knooppunt 107 
Terbregseplein en knooppunt Vaanplein. De scope van het project is geen integrale aanpak van het 108 
volledige areaal aan autosnelwegen, verbindingswegen, en toe- en afritten.  109 
Deze ontwerpnota betreft de tweede fase van het werkspoor A16/OWN. In deze fase worden de 110 
maatregelen uit de kansrijke oplossingsrichtingen uit de eerste fase MIRT verkenning verder uitgewerkt en 111 
getoetst op verkeerstechnische en ruimtelijke inpassing. Hiervoor wordt naar verschillende aspecten 112 
gekeken zoals aansluiting bij ontwerprichtlijnen, verkeersveiligheid, doorstroming, ruimtelijke inpassing, 113 
omgeving en milieu.  114 
In deze ontwerpnota zijn wel alle rijbanen en toe- en afritten beoordeeld op ROA conformiteit, maar daar 115 
waar deze buiten de scope van het project vallen zijn geen aanpassingen doorgevoerd. 116 
 117 

1.2 Ontwerpopgave Functioneel ontwerp 118 

Voorafgaand aan het Elementair ontwerp is voor elke oplossingsrichting een Functioneel ontwerp 119 
uitgewerkt. Deze ontwerpen zijn uitgewerkt in rijstrookschema’s. Het ontwerpproces om te komen tot en 120 
de samenstelling van het Functioneel ontwerp is toegelicht in een separate ontwerpnota (document nr: 121 
BH743MIRP2109231434). 122 

1.3 Ontwerpopgave Elementair Ontwerp 123 

De ontwerpopgave van het Elementair Ontwerp bestaat uit het opstellen van een technisch 124 
richtlijnconform wegontwerp van de maatregelen uit de 3 gekozen oplossingsrichtingen, zoals genoemd in 125 
de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen. Dit betreft de volgende oplossingsrichtingen:  126 

A. Optimaliseren en bescheiden capaciteit toevoegen; 127 
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B. Omleiden kritische verkeersstromen; 128 
C. Systeem vereenvoudigen door rijbanen samen te voegen. 129 

 130 
De maatregelen uit deze kansrijke oplossingsrichtingen worden met het Elementair ontwerp verder 131 
uitgewerkt in een driedimensionaal richtlijnconform ontwerp. Dit ontwerp moet inzicht bieden in de impact 132 
van het ontwerp op de omgeving en daarmee inpassingsknelpunten inzichtelijk maken. 133 
 134 
Voor dit project zijn weliswaar Elementair ontwerp tekeningen vervaardigd, maar die zijn gebaseerd op het 135 
Functioneel ontwerp. De afwijkingen uit het Functioneel ontwerp zijn dus meegenomen in het Elementair 136 
ontwerp, waardoor er niet een geheel ROA conform “woestijnontwerp” is opgesteld. De oorzaak hiervan 137 
ligt voornamelijk in de korte afstanden tussen de bestaande zeer intensief gebruikte aansluitingen en 138 
knooppunten. Het opheffen van een aansluiting ten behoeve van het Elementair ontwerp is bijvoorbeeld 139 
niet overwogen. Dit zou al te grote consequenties hebben voor de verkeersafwikkeling op het 140 
onderliggende stedelijk wegennet. 141 

1.4 Ontwerpopgave Inpassend ontwerp 142 

Na het opstellen van het Elementair ontwerp worden ruimtelijke knelpunten in beeld gebracht. Ruimtelijke 143 
knelpunten zijn locaties waar het ontwerp conflicteert met de fysieke omgeving. In het Inpassend ontwerp 144 
worden per knelpunt oplossingen verwerkt, waardoor het ontwerp passend wordt gemaakt op de 145 
omgeving, of de omgeving zodanig wordt aangepast, dat er ruimte ontstaat voor het ontwerp van de 146 
rijksweg. 147 
 148 
De knelpunten, die op basis van het Elementair ontwerp zijn geconstateerd liggen vooral in de conflicten 149 
tussen het nieuwe grondlichaam en de bestaande watergangen. De ruimtelijke en landschappelijke 150 
inpassing kan in deze fase nog niet nader worden ingevuld omdat de stedenbouwkundige ontwikkeling A-151 
Z (Alexander – Zuidplein) rondom de A16 nog volop in ontwikkeling is. Daarom is er voor gekozen om, 152 
teneinde het ontwerp toch te kunnen vaststellen, de bestaande watergangen in stand te houden en deze 153 
als dwangpunt te hanteren voor de begrenzing van het ontwerp. 154 

1.5 Doel van de ontwerpnota 155 

Het doel van deze ontwerpnota is om de ontwerpkeuzes en -resultaten van het Elementair Ontwerp (EO) 156 
en het Inpassend ontwerp (IO) vast te leggen, waarbij ook de uitgangspunten helder zijn en eventuele 157 
(verkeersveiligheids)risico’s van de varianten zijn benoemd. Daar waar in de uitwerking van het 158 
Elementair ontwerp afgeweken wordt op ontwerprichtlijnen, wordt de reden van de afwijking beschreven 159 
alsmede het daaraan gekoppelde verkeersveiligheidsrisico. 160 

1.6 Plangebied en huidige situatie 161 

Aan de noordzijde lag de grens van het projectgebied aanvankelijk (conform eindresultaat zeef I) ter 162 
hoogte van het begin van de splitsing van de A16 in een hoofdrijbaan en een parallelbaan even ten 163 
noorden van de aansluiting Kralingen. 164 
Doordat binnen het projectgebied door uitvoering van maatregelen de capaciteit wordt vergroot, ontstaat 165 
er echter een nieuw knelpunt op het gedeelte tussen de aansluiting Kralingen en knp Terbregseplein. 166 
Daarom is gaandeweg de uitvoering van fase II van de verkenning door de opdrachtgevers besloten om 167 
het gedeelte van de A16 tussen knooppunt Terbregseplein en aansluiting Kralingen toe te voegen aan de 168 
scope zodat de scopegrens komt te liggen op de splitsingen van de hoofdrijbaan in de richtingen A16 169 
noord en A20 oost en A20 west. 170 
 171 
Aan de zuidoostzijde vormt knooppunt Ridderkerk-zuid de grens van het projectgebied. 172 
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 173 
Aan de zuidwestzijde wordt het projectgebied begrensd door knooppunt Vaanplein. Ook hier heeft een 174 
scope-uitbreiding plaatsgevonden. Op de parallelbaan in westelijke richting (PRL) is de invoeging van 175 
verbindingsweg A29r op verbindingsweg A15n omgebouwd tot een samenvoeging. Vervolgens voegt de 176 
parallelbaan A15n met een tapersamenvoeging samen met de verbindingsweg u vanaf de A29 zuid 177 
(A29u). 178 
Dit project is geen integrale verbreding van een autosnelweg. Het project bestaat uit een aantal 179 
maatregelen om de doorstroming op het traject Terbregseplein – Vaanplein vv te verbeteren. Deze 180 
verbeteringen betreffen veelal plaatselijke aanpassingen aan de configuratie. De knooppunten binnen het 181 
project (Terbregseplein, Ridderkerk en Vaanplein) zijn, voor zover er geen aanpassingen plaatsvinden 182 
aan verbindingswegen, buiten het ontwerp gehouden. Ook zijn in de aansluitingen met het onderliggend 183 
wegennet de toe- en afritten niet meegenomen in de scope van het project.  184 
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Beschrijving huidige situatie A16 noord > 185 
zuid 186 
 187 
Aan het begin van het projectgebied voegt de 188 
A16 vanuit de Groene boog samen tot een 189 
weefvak met de verbindingswegen vanaf de A20. 190 
Aan het eind van dit weefvak splitst de A16 in 191 
een hoofd- en parallelrijbaan. Vanaf deze 192 
splitsing bestaat de doorgaande hoofdrijbaan in 193 
zuidelijke richting uit 3 rijstroken. De parallelbaan 194 
in zuidelijke richting bestaat uit twee rijstroken, 195 
aangevuld met weefstroken tussen een toerit en 196 
een daaropvolgende afrit. Ter hoogte van het 197 
Kralingseplein (tussen de afrit en de toerit) 198 
versmalt de parallelrijbaan naar één rijstrook. 199 
Ten zuiden van aansluiting Feyenoord komen 200 
hoofd- en parallelbaan weer bij elkaar, gevolgd 201 
door een breed weefvak met 5 rijstroken tot aan 202 
de splitsing bij knp Ridderkerk-noord. Aan de 203 
noordzijde van knp Ridderkerk-noord splitst de 204 
A16 zich in een hoofd- en parallelrijbaan, waarbij 205 
de hoofdrijbaan is bestemd voor verkeer naar de 206 
A16 richting Dordrecht en de parallelrijbaan voor 207 
verkeer naar de A15 richting Gorinchem. 208 
 209 
Beschrijving huidige situatie A16 zuid > 210 
noord 211 
 212 
Vanaf knooppunt Ridderkerk-zuid zijn in 213 
noordelijke richting 2 rijbanen aanwezig, waarbij 214 
de hoofdrijbaan is bestemd voor verkeer naar de 215 
A16 richting Rotterdam-noord en de 216 
parallelrijbaan voor verkeer naar de A15 richting 217 
het Botlekgebied. In het hart van knooppunt 218 
Ridderkerk splitst de hoofdrijbaan van de A16 219 
zich in een hoofd- en parallelbaan. De 220 
hoofdrijbaan bestaat uit drie rijstroken. Ten 221 
noorden van knp Ridderkerk-noord is de rechter 222 
rijstrook specifiek bestemd voor vrachtverkeer. 223 
Deze vrachtstrook loopt door tot aan het weefvak 224 
tussen de aansluiting Kralingen en knooppunt 225 
Terbregseplein. De parallelbaan in noordelijke 226 
richting bestaat uit twee rijstroken, aangevuld 227 
met weefstroken tussen een toerit en de daaropvolgende afrit. Ten noorden van aansluiting Kralingen 228 
komen de hoofd- en parallelbaan weer bij elkaar. Vervolgens splitst de hoofdrijbaan in knooppunt 229 
Terbregseplein weer in een rijbaan richting A16 Groene boog en een rijbaan voor de verbindingswegen 230 
met de A20. 231 
  232 
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Beschrijving huidige situatie A15 oost > west 233 
 234 
Komende vanaf de A16 vanuit het noorden bestaat de verbindingsboog naar de A15 in eerste instantie uit 235 
twee rijstroken. Deze twee rijstroken splitsen zich in 1 rijstrook richting de hoofdrijbaan van de A15, en 1 236 
rijstrook richting de parallelbaan. Verkeer richting de A29 dient hier al te kiezen voor de route via de 237 
parallelbaan. Tussen knooppunt Ridderkerk-noord en knooppunt Vaanplein bestaat de A15 vervolgens uit 238 
een doorgaande hoofdrijbaan van 4 rijstroken, en een parallelbaan van 2 rijstroken aangevuld met 239 
weefstroken tussen een toerit en de daaropvolgende afrit. 240 

 241 
 242 
 243 
 244 
 245 
 246 
 247 
 248 
 249 
 250 
 251 
 252 
 253 

 254 
Beschrijving huidige situatie A15 west > oost 255 
 256 
Vanaf het Vaanplein richting knooppunt Ridderkerk-noord bestaat de A15 in oostelijke richting uit een 257 
breed weefvak van 6 rijstroken. Aan het eind van het weefvak splitst de A15 zich in een hoofd- en 258 
parallelrijbaan.  259 
Stroomafwaarts van het splitsingspunt van hoofd- en parallelrijbaan bevindt zich de aansluiting 260 
Barendrecht. 261 
De doorgaande hoofdrijbaan bestaat vanaf dit punt uit 4 rijstroken tot aan knp Ridderkerk-noord. In knp 262 
Ridderkerk-noord kan verkeer vanaf de A15 via een grotendeels uit 2 rijstroken bestaande 263 
verbindingsboog naar de doorgaande hoofdrijbaan van de A16 in noordelijke richting. Vanaf de 264 
parallelbaan van de A15 is via een klaverbladlus een verbinding aanwezig naar de parallelbaan van de 265 
A16 in noordelijke richting. 266 
 267 
De doorgaande hoofdrijbaan voegt na de afsplitsing van de bovengenoemde verbindingsboog samen met 268 
de parallelrijbaan en loopt via een weefvak met de parallelrijbaan van de A16 verder naar knooppunt 269 
Ridderkerk zuid. 270 

1.7 Leeswijzer 271 

De opbouw van dit rapport is dusdanig dat de verschillende stappen in het wegontwerpproces, die in deze 272 
Verkenning tot dusver zijn doorlopen, in onderlinge samenhang worden beschreven.  273 
 274 
In hoofdstuk 2 is aangegeven hoe het Elementair ontwerp tot stand is gekomen en de relatie van het 275 
ontwerpproces met het kader wegontwerpproces. 276 
 277 
In hoofdstuk 3 zijn de uitganspunten voor het opstellen van het Elementair ontwerp weergegeven. 278 
 279 
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In hoofdstuk 4, 5 en 6 wordt het Inpassend Ontwerp (IO) van de verschillende alternatieven per wegas 280 
beschreven. In elke paragraaf van het betreffende oplossingsrichting wordt ingegaan op de 281 
verkeerstechnische aspecten van het ontwerp. 282 
 283 
In hoofdstuk 7 zijn de knelpunten opgenomen, die naar voren kwamen uit een analyse van het Elementair 284 
ontwerp. Tevens zij in dit hoofdstuk per knelpunt de oplossing aangegeven, die verwerkt is in de stap van 285 
Elementair ontwerp naar Inpassend ontwerp. 286 
 287 
In hoofdstuk 8 is tenslotte een opsomming gegeven van afwijkingen van de ROA 2019, die binnen dit 288 
project in het Inpassend ontwerp niet kunnen worden opgelost. 289 
  290 
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2 Ontwerpproces 291 

2.1 Van FO naar EO  292 

In de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen zijn 3 kansrijke oplossingsrichtingen (zie paragraaf 1.3) uit 293 
Zeef 1 van deze MIRT Verkenning gekozen om verder uit te werken. In hoofdstuk 4, 5 en 6 wordt het 294 
wegontwerp van de maatregelen uit deze oplossingsrichtingen nader toegelicht.  295 
 296 
In de fase van Functioneel ontwerp (FO) is het ontwerp uitgewerkt kijkend naar de eisen ten aanzien van 297 
turbulentie-afstanden, weefvaklengtes en bewegwijzeringsschema’s. Het functioneel ontwerp is 298 
beschreven in een separate ontwerpnota (Doc BH743MIRP2109231434 Ontwerpnota Functioneel 299 
Ontwerp). 300 
In vervolg op het Functioneel ontwerp worden de rijstrookschema’s van de gekozen varianten verder 301 
uitgewerkt in een Elementair Ontwerp. Uitgangspunt daarbij is dat het ontwerp ‘richtlijnconform’ opgezet 302 
wordt.  303 
 304 
Bij de uitwerking van de maatregelen naar een Elementair Ontwerp word het FO uitgewerkt tot een 3-305 
dimensionaal EO. Hierbij wordt een horizontaal en verticaal alignement toegepast en wordt het ontwerp 306 
voorzien van principe-dwarsprofielen. 307 
Het driedimensionaal Elementair ontwerp biedt daardoor inzicht in het ruimtebeslag van een ROA conform 308 
ontwerp. Met dit ontwerp worden ook de inpassingsknelpunten inzichtelijk gemaakt. Op basis van de 309 
knelpuntenanalyse worden er ontwerpkeuzes gemaakt om het geheel goed in de omgeving te kunnen 310 
inpassen. 311 
Het EO samen met de gemaakte ontwerpkeuzes n.a.v. de inpassing geeft vervolgens het IO. 312 
 313 
Dit project is geen integrale verbreding van een autosnelweg. Het project bestaat uit een aantal 314 
maatregelen om de doorstroming op het traject Terbregseplein – Vaanplein vv te verbeteren. 315 
In het Functioneel ontwerp is het ontwerp per maatregel beschouwd. Bij het vaststellen van de 316 
maatregelen is wel gekeken naar de aansluiting met de delen waar geen maatregelen worden getroffen, 317 
maar die zijn in het Functioneel ontwerp niet meegenomen. 318 
In het Elementair ontwerp is wèl gekeken naar het totaal van de snelwegen A16 en A15 met de 319 
aansluiting op de knooppunten en de aansluiting met het onderliggend wegennet. 320 
In deze ontwerpnota is het ontwerp dan ook niet per maatregel beschouwd, maar integraal per wegas. 321 
In de knooppunten beperkt zicht dit tot die verbindingswegen, waarvan als gevolge van de maatregelen 322 
het alignement wijzigt. 323 

2.2 Van EO naar IO 324 

Bij het opstellen van het Elementair Ontwerp wordt niet gekeken naar omgevingsobjecten. In dit project is 325 
de autosnelweg weliswaar aangesloten op bestaande wegen, maar er is nog niet gekeken naar 326 
omliggende gebouwen, natuurgebieden of waterhuishouding. 327 
In de stap van EO naar IO wordt hier wel naar gekeken. Op basis van een knelpuntanalyse van het 328 
Elementair ontwerp wordt in beeld gebracht waar het ontwerp conflicteert met de omgeving. Vervolgens 329 
worden per knelpunt oplossingen uitgewerkt. Deze oplossingen worden doorgevoerd in het ontwerp, 330 
waardoor een Inpassend Ontwerp ontstaat. De stap van EO naar IO is beschreven in hoofdstuk 7 van 331 
deze nota. 332 
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2.3 Begrenzingen ontwerp 333 

Aan de noordzijde lag de grens van het projectgebied aanvankelijk (conform eindresultaat zeef I) ter 334 
hoogte van het begin van de splitsing van de A16 in een hoofdrijbaan en een parallelbaan even ten 335 
noorden van de aansluiting Kralingen. 336 
Doordat binnen het projectgebied door uitvoering van maatregelen de capaciteit wordt vergroot, ontstaat 337 
er echter een nieuw knelpunt op het gedeelte tussen de aansluiting Kralingen en de aansluiting met de 338 
A20 ter plaatse van knp Terbregseplein. 339 
Daarom is gaandeweg de uitvoering van fase II van de verkenning door de opdrachtgevers besloten om 340 
het gedeelte van de A16 tussen knp Terbregseplein en aansluiting Kralingen toe te voegen aan de scope 341 
zodat de scopegrens komt te liggen op de splitsingen van de hoofdrijbaan in de richtingen A16 noord en 342 
A20 oost en west. 343 
 344 
Aan de zuidoostzijde vormt knooppunt Ridderkerk-zuid de grens van het projectgebied. 345 
 346 
Aan de zuidwestzijde wordt het projectgebied begrensd door knooppunt Vaanplein. Ook hier heeft een 347 
scope-uitbreiding plaatsgevonden. Op de parallelbaan in westelijke richting (PRL) is de invoeging van 348 
verbindingsweg r vanaf de A29 noord omgebouwd tot een samenvoeging. Vervolgens voegt de 349 
parallelbaan met een tapersamenvoeging samen met de verbindingsweg u vanaf de A29 zuid. 350 
 351 
Dit project is geen integrale verbreding van een autosnelweg. Het project bestaat uit een aantal 352 
maatregelen om de doorstroming op het traject Terbregseplein – Vaanplein vv te verbeteren. Deze 353 
verbeteringen betreffen veelal plaatselijke aanpassingen aan de configuratie. De knooppunten binnen het 354 
project (Terbregseplein, Ridderkerk en Vaanplein) zijn, voor zover er geen aanpassingen plaatsvinden 355 
aan verbindingswegen, buiten het ontwerp gehouden. 356 
De toe- en afritten zijn in deze ontwerpnota als onderdeel van de autosnelweg wel beoordeeld, maar 357 
vallen niet binnen de scope van het project en zijn daarom ook niet meegenomen in het ontwerp.  358 

2.4 Raakvlakken met andere projecten en ontwikkelingen 359 

In de directe omgeving van het project A16 is sprake van relevante projecten, plannen en ontwikkelingen 360 
die (mogelijk) van invloed zijn op de opgave voor de aansluiting: 361 

 A16 Groene boog 362 
 Oeververbindingen Rotterdam 363 

o Algeracorridor 364 
o Nieuwe oeververbinding 365 

 Ruimtelijke ontwikkeling gemeente Rotterdam A-Z 366 

2.5 Verkeersveiligheid 367 

Met betrekking tot de aanpassingen aan de weginfrastructuur is het uitgangspunt dat de 368 
verkeersveiligheid in de nieuwe situatie niet mag afnemen ten opzichte van de huidige situatie. 369 
 370 
Om de verkeersveiligheid van de alternatieven de beoordelen is op het concept Functioneel ontwerp een 371 
kwalitatieve beoordeling uitgevoerd aan de hand van ritanalyses (zie ontwerpnota FO). In de analyses zijn 372 
de volgende ritten opgenomen: 373 

 Knp Terbregseplein – Ridderkerk-zuid 374 
 Knp Terbregseplein – Aansluiting Capelle aan den IJssel 375 
 Aansluiting Kralingen – knp Ridderkerk-zuid 376 
 Aansluiting Capelle aan den IJssel – aansluiting Feijenoord 377 
 Aansluiting Feijenoord – knp Ridderkerk-zuid 378 
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 Ridderkerk – aansluiting Barendrecht 379 
 Rotterdam zuid – Botlek gebied 380 
 Botlekgebied – knp Terbregseplein 381 
 Aansluiting Feijenoord – knp Terbregseplein 382 
 Knp Ridderkerk-zuid – aansluiting Kralingen 383 
 Aansluiting Kralingen – knp Terbregseplein 384 
 Aansluiting Kralingen – A16 Groene boog 385 
 Knp Ridderkerk-zuid – aansluiting Prins Alexander 386 

 387 
Uit de rittenanalyse is een aantal verkeersveiligheidsknelpunten naar voren gekomen.  388 

 Alle oplossingsrichtingen: Korte afstand tussen samenvoeging verbindingswegen vanaf A20 - 389 
toerit van aansluiting Prins Alexander – weefvak A16HRR; 390 

 Alle oplossingsrichtingen: Tweestrooks afrit aansluiting Feijenoord; 391 
 Oplossingsrichting A, B: Turbulent weefvak op A16 PRR tussen toerit aansluiting Feijenoord en 392 

knooppunt Ridderkerk; 393 
 Oplossingsrichting A: Kort weefvak tussen de samenvoeging van verbindingsweg A16y/A38HRR 394 

met vw A16r en splitsing verbindingswegen A16r en A16p; 395 
 Oplossingsrichting C: Rijstrookbeëindiging op vw A15g; 396 
 Alle oplossingsrichtingen: Korte afstand tussen weefvak A16HRL, afrit Prins Alexander en 397 

splitsing verbindingswegen naar A20 oost en west. 398 
 399 

De knelpunten zijn meegenomen in de beoordeling van het Functioneel ontwerp. 400 
 401 
Het Functioneel ontwerp is daarop aangepast op de volgende onderdelen: 402 

 Tweestrooks afrit Feijenoord aangepast naar één rijstrook. 403 
 Doorsteek hoofdrijbaan A16 > parallelrijbaan A16 verschoven tot na de afsplitsing van de 404 

parallelrijbaan. 405 
 Rijstrookbeëindiging op verbindingsweg A15g weggehaald; 406 
 Afrit Prins Alexander verlegd tot vóór het weefvak op A16HRL tussen aansluiting Kralingen en 407 

knooppunt Terbregseplein. 408 
 409 
Deze aanpassingen zijn meegenomen in het Elementair ontwerp en het Inpassend ontwerp. 410 
Op het inpassend ontwerp van de drie oplossingsrichtingen is een kwantitatieve 411 
verkeersveiligheidsanalyse uitgevoerd. 412 

2.6 Gerefereerde documenten en overige (bron)informatie 413 

Onderstaand is een overzicht opgenomen van documenten en informatie die geraadpleegd zijn of 414 
waaraan gerefereerd wordt ten behoeve van dit ontwerp. 415 
 416 
Documenten voorgaande projectfasen 417 

 Startbeslissing MIRT-verkenning Oeververbindingen Regio Rotterdam, ministerie van 418 
Infrastructuur en Waterstaat, dd 20-11-2019; 419 

 Rapportage alternatievenonderzoek Werkspoor A16/OWN dd 30 maart 2021;  420 
 421 
Ontwerprichtlijnen 422 

 Kader wegontwerpproces 2.0, Rijkswaterstaat 7 oktober 2019 423 
 Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen 2019 (ROA2019), Rijkswaterstaat 12 januari 2022 424 
 Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen Veilige Inrichting van Bermen, Rijkswaterstaat 15 december 425 

2021 426 
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 Richtlijn bewegwijzering 2014, CROW (Publicatie 322) 427 
 Handreiking Bewegwijzeringsschema's Autosnelwegen, Rijkswaterstaat 2 maart 2017 428 
 Handboek Capaciteitswaarden Infrastructuur Autosnelwegen, versie 4, Rijkswaterstaat 30 juli 429 

2015. 430 
 431 
Overige informatie 432 

 Kabels en leidingen, KLIC melding d.d. 10-11-2021 433 
 Digitaal Terrein Bestand (DTB), , 3D grafisch bestand bestaande situatie.  434 
 Google Maps, Google Earth, Cyclomedia Street Smart 435 

 436 
Ontwerptekeningen 437 
Voor de uitwerking van de drie alternatieven zijn ontwerptekeningen opgesteld. Deze zijn als bijlagen aan 438 
deze nota toegevoegd. Het ontwerp is gebaseerd op de rijstrookschema’s van het Functioneel ontwerp. 439 
De tekeningen hiervan zijn als bijlage toegevoegd aan de ontwerpnota Functioneel ontwerp. 440 
Van het zowel het Elementair ontwerp als het Inpassend ontwerp zijn tekeningen vervaardigd.  441 
 442 

2.7 Belangrijkste stakeholders 443 

 Ministerie I&W 444 
 Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid 445 
 Gemeente Rotterdam 446 
 Gemeente Capelle aan den IJssel 447 
 Gemeente Barendrecht 448 
 Waterschap Hollandse Delta 449 
 Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard 450 
 Metropoolregio Rotterdam – Den Haag (MRDH) 451 
 BAR organisatie (Barendrecht – Albrandswaard – Ridderkerk) 452 
 RET 453 
 Qbuzz 454 

 455 
 456 
 457 
  458 
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3 Uitgangspunten Elementair Ontwerp 459 

3.1 Wegontwerptechnisch algemeen 460 

Ten tijde van de start van de MIRT Verkenning A16 is de ROA2019 de vigerende richtlijn. 461 
 462 
Met betrekking tot de wegontwerptechnische uitgangspunten worden de generieke punten gehanteerd 463 
zoals in de volgende paragrafen is opgenomen. 464 

3.2 Wegcategorie 465 

De A16 en de A15 zijn in de huidige situatie aangemerkt als autosnelweg.  466 
In de 3 ontwerpalternatieven wordt doorgaand verkeer zowel over de hoofdrijbanen als over de 467 
parallelrijbanen geleid. Desondanks en ondanks het feit, dat de aansluitingen en knooppunten dicht bij 468 
elkaar liggen zijn de betreffende delen van de A16 en A15 niet als Stadsautosnelweg gecategoriseerd.  469 

3.3 Ontwerpsnelheid 470 

Conform ROA2019 bedraagt de ontwerpsnelheid voor de verschillende type rijbanen zoals weergegeven 471 
in onderstaande tabel: 472 
 473 

Type rijbaan Ontwerpsnelheid 

Autosnelweg hoofdrijbaan (A15, A16) 120 km/u  

Rangeerbaan 90 km/u  

Parallelrijbaan 90 km/u 

Directe verbindingsweg Standaard 90 km/u, minimaal 70 km/u  

Semidirecte verbindingsweg Standaard en minimaal 70 km/u  

Lusvormige of indirecte verbindingsweg Minimaal 50 km/u  

Toegepaste ontwerpsnelheden per type rijbaan conform ROA2019 474 
 475 
De ROA geeft aan, dat de ontwerpsnelheid van parallelbanen afhankelijk is van de functie van deze 476 
rijbaan in het netwerk. Indien de parallelbaan een belangrijke functie voor het langeafstandsverkeer 477 
vervult, heeft deze rijbaan een ontwerpsnelheid van 120 km/u. In andere gevallen ligt de  478 
ontwerpsnelheid maximaal één stap lager dan op de hoofdbaan. 479 
Alhoewel de parallelrijbanen binnen dit project gedeeltelijk een functie hebben voor het lange 480 
afstandsverkeer, is toch gekozen voor een ontwerpsnelheid van 90 km/uur. Deze keuze is ingegeven door 481 
de korte afstand tussen de verschillende discontinuïteiten. In het Functioneel ontwerp bleek een 482 
ontwerpsnelheid van 120 km/uur hierdoor niet haalbaar. Daarom is als uitgangspunt een lagere 483 
ontwerpsnelheid gekozen. Deze is van toepassing voor alle aspecten van het ontwerp inclusief het 484 
dwarsprofiel. 485 
Voor toe- en afritten kunnen, afhankelijk van de vormgeving, verschillende ontwerpsnelheden worden 486 
toegepast.  487 

3.4 Turbulentielengtes en bewegwijzering 488 

De afstanden tussen convergentie- en divergentiepunten zijn uitgewerkt in het Functioneel ontwerp. 489 
Hierbij zijn de turbulentielengtes en weefvaklengtes uit de ROA2019 als richtlijn aangehouden.  490 
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In een aantal gevallen is door de fysieke ligging van knooppunten en aansluitingen het ontwerp qua 491 
turbulentielengtes en weefvaklengtes niet ROA conform in te passen. Deze knelpunten zijn in de 492 
Ontwerpnota van het FO toegelicht.  493 
In een aantal gevallen is ook gekeken naar de vereiste lengtes vanuit de bewegwijzeringsschema’s. 494 
Op een aantal plaatsen zijn afwijkende turbulentielengtes toegepast. Deze zijn door de 1e lijns adviseur 495 
wegontwerp (hierbij gebruik makend van het zogenoemde handelingsperspectief) goedgekeurd.  496 
Het Functioneel ontwerp vormt het uitgangspunt voor het Elementair ontwerp. 497 
 498 

3.5 Acceleratie- en deceleratielengte 499 

Ter plaatse van toe- en afritten moet het ontwerp voldoen aan de benodigde acceleratie- en 500 
deceleratielengtes conform ROA2019. Dit is van toepassing indien er een verschil in ontwerpsnelheid 501 
bestaat tussen het begin en einde van een rijbaan.  502 
 503 

3.6 Beheer en onderhoud 504 

Ten behoeve van beheer en onderhoud worden onderstaande maatvoeringen aangehouden: 505 
 Onderhoudsstroken langs watergangen. Hiervoor wordt een breedte van 5 meter aangehouden. 506 
 Standaard taludhelling voor ophogingen: 1:3 507 

 508 

3.7 Waterhuishouding 509 

Indien huidige watergangen worden vervangen door nieuwe bermsloten wordt een principe 510 
profielmaatvoering toegepast met de volgende afmetingen: 511 

 Taluds 2:3 512 
 Bodembreedte 0,50 meter. 513 
 Diepte vanaf maaiveld 1,50 m. 514 
 Totale breedte 5,00 m. 515 

In het voorliggende Inpassend ontwerp is als uitgangspunt gehanteerd, dat bestaande watergangen langs 516 
de autosnelweg gehandhaafd worden. Hierdoor zijn geen principe watergangen opgenomen in het 517 
ontwerp. In verdere uitwerking van het ontwerp in de planuitwerkingsfase moet de situatie mbt 518 
waterhuishouding in nadere afstemming met de waterschappen en gemeente Rotterdam verder worden 519 
ingevuld. 520 
 521 

3.8 Openbare verlichting 522 

Met betrekking tot de openbare verlichting wordt het principe aangehouden conform de bestaande 523 
situatie. Dit betekent: 524 

 A16 hoofrijbanen: OV conform huidige situatie in middenberm 525 
 A16 parallelrijbanen: OV conform huidige situatie in buitenberm  526 
 A15 hoofdrijbanen: OV conform huidige situatie in middenberm 527 
 A15 parallelrijbanen: OV conform huidige situatie in buitenberm. 528 
 Verbindingswegen: OV conform huidige situatie in de rechter en/of linker zijberm. 529 
 Toe- en afritten: OV conform huidige situatie in de rechter en/of linker zijberm. 530 

 531 
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3.9 DVM//Signalering 532 

Met betrekking tot de rijstrooksignalering wordt het principe aangehouden conform de bestaande situatie. 533 
Dit houdt in, dat alle hoofd- en parallelbanen en verbindingswegen zijn voorzien van rijstrooksignalering. 534 
Op toe- en afritten, met uitzondering van de toerit vanaf het Kralingseplein naar A16 HRR, is geen 535 
signalering aanwezig. 536 
 537 

3.10 Principe dwarsprofielen 538 

Breedtemaatvoering onderdelen dwarsprofiel rijbanen 539 
In het Elementair Ontwerp zijn de onderstaande onderdelen van het dwarsprofiel ontworpen met de 540 
breedtemaatvoering conform ROA2019. 541 
 542 

 Rijstrook 543 
3,50 meter, exclusief kantstreep en exclusief blokmarkering. 544 
Ook de invoegstrook, uitrijstrook en weefstrook hebben een breedte van 3,50 meter exclusief 545 
kantstreep en exclusief blokmarkering. 546 

 Lengtemarkeringen  547 
Kantstreep: 0,20 meter 548 
Deelstreep: 0,15 meter 549 
Blokstreep: 0,45 meter 550 

 Vluchtstrook 551 
3,50 meter, exclusief kantstreep. 552 

 Redresseerstrook 553 
0,60 meter, exclusief kantstreep. 554 

 Bergingszone (linkerzijde rijbaan vanaf binnenkant kantstreep) 555 
2,50 meter (deze is in verband met de zeer beperkte ruimte in de stedelijke omgeving van de weg 556 
niet toegepast) 557 

 Vluchtruimte (naast vluchtstrook, direct grenzend aan de rechterzijde van de verharding) 558 
2,50 meter (deze is in verband met de zeer beperkte ruimte in de stedelijke omgeving van de weg 559 
niet toegepast) 560 

 Obstakelvrije zone 561 
De obstakelvrije zone behorend bij de betreffende ontwerpsnelheid is als volgt: 562 

o Vo = 120 km/u: obstakelvrije zone is 13,00 meter 563 
o Vo = 90 km/u: obstakelvrije zone is 10,00 meter 564 
o Vo = 70 km/u: obstakelvrije zone is 6,00 meter 565 
o Vo = 50 km/u: obstakelvrije zone is 4,50 meter 566 

 Objectafstanden 567 
o Hoofdrijbanen (120 km/uur): 1,50 m 568 
o Parallelrijbanen en verbindingswegen (90 km/uur): 1,00 m 569 
o Verbindingswegen, toe- en afritten (70 km/uur): 1,00 m 570 
o Verbindingswegen, toe- en afritten (50 km/uur): 0,50 m 571 

 Middenbermen: Voor de hoofdrijbanen van de A16 en de A15 geldt hierbij dat er aangesloten 572 
wordt op de breedte in de huidige situatie. 573 

 Tussenbermen tussen hoofdrijbaan en parallelbaan hebben in het Elementair ontwerp een 574 
breedte van 4,30 m (tussen de randen asfalt). 575 
Deze breedte wordt toegepast indien rekening gehouden moet worden met obstakels in de 576 
tussenberm (zie onderstaand principedwarsprofiel). 577 
Indien geen obstakels als portaalvoeten, lichtmasten of tussensteunpunten van kunstwerken in de 578 
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tussenberm worden toegepast, kan de breedte (conform ROA VIB par 2.3.1.4) worden 579 
teruggebracht tot een minimum van 2,50 m (tussen de randen asfalt). 580 

 581 
Afwatering 582 

 Wegverharding: Standaard dwarshelling verharding 2,5% (1:40) afwaterend naar rechterzijde 583 
rijbaan. In krappe bogen kan de dwarshelling worden verhoogd. Bij linksgerichte (krappe) bogen 584 
wordt de verkanting afwaterend naar links aangebracht. 585 

 Bermen: Standaard 5% (1:20) afwaterend van de rijbaan af. 586 
 587 
Principe dwarsprofiel  588 

 589 

3.11 Alignement hoofdassen 590 

3.11.1 A16 Hoofdrijbanen  591 

De ligging van de hoofdrijbanen van de A16 HRR en HRL wordt in alle varianten niet gewijzigd ten 592 
opzichte van de bestaande situatie. In onderstaande paragrafen worden de ontwerpkenmerken van het 593 
alignement van de A16 beschreven.  594 
 595 
Horizontaal alignement 596 
De hoofdrijbanen A16 lopen binnen dit project vanaf knooppunt Terbregseplein tot aan knooppunt 597 
Ridderkerk zuid. Het horizontaal alignement van de hoofdas van de A16 kent van noord naar zuid het 598 
volgende verloop: 599 

Ontwerpaspect Waarde in ontwerp 
Minimum eis 
ROA 

Voldoet/ 
Voldoet 
niet 

Verloop horizontaal alignement 
in boogstralen  

 Rechtstand 
 Linksdraaiende boog R=30000 
 Rechtstand 
 Rechtsdraaiende boog R=1000 
 Rechtstand 
 Linksdraaiende boog R=1000 
 Linksdraaiende boog R= 950 
 Rechtstand (Brienenoordbrug) 
 Linksdraaiende boog R=890 
 Rechtstand 
 Rechtsdraaiende boog R=1020 
 Rechtstand 
 Linksdraaiende boog R=2500 
 Linksdraaiende boog R=3000 

R= 1500 m bij 
2,5% verkanting 
R=750 m bij 5% 
verkanting 

 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

4 augustus 2022   BH7340-MI-RP-220103-1645 19  

 

 Rechtstand 
 Rechtsdraaiende boog R=4000 

 

Verticaal alignement, Dalboog 
tpv de Van Brienenoordbrug 

10000/20000 m 1200 m (120 km/u) 
 

Verticaal alignement, Topboog 
tpv de Van Brienenoordbrug 

10000 m 
12400 m (120 
km/u)  

 600 
 601 
Verticaal alignement 602 
Door de ongewijzigde ligging ten opzichte van de bestaande situatie volgt het verticale alignement de 603 
bestaande ligging van de A16.  604 
Het verticale verloop van de huidige situatie kent een relatief vlak verloop. Het alignement is beoordeeld 605 
op die locaties, waar een duidelijk hoogteverschil in het alignement wordt waargenomen (ter plaatse van 606 
de Van Brienenoordbrug) 607 
De afwijking in de topboog ter plaatse van de Van Brienenoordbrug is het gevolg van de vorm van de 608 
brug. Deze kan binnen het project niet worden aangepast. De afwijking heeft betrekking op het 609 
anticipatiezicht en is substantiëel, maar niet groot. Vanwege de afwijking is ook gekeken naar het 610 
stopzicht. De eis hiervoor is 260 m bij 120 km/uur. Bij een boogstraal van 10.000 m is er een zichtlengte 611 
van ca 250 m aanwezig. Daarmee voldoet de situatie nagenoeg aan het criterium voor stopzicht. 612 
Bovendien is de maximum snelheid ter plaatse van de brug op 100 km/uur gesteld, waardoor het risico 613 
beperkt is. Voor een ontwerpsnelheid van 90 km/uur voldoet de topboog wel aan de richtlijn voor 614 
anticipatiezicht. 615 

3.11.2 A16 Parallelrijbanen 616 

In de bestaande situatie liggen beide hoofdrijbanen en parallelbanen voor het overgrote deel parallel aan 617 
het verloop van de hoofdas. Er is voor deze delen van de rijbanen geen separate analyse van het 618 
alignement uitgevoerd. Voor situaties waar de parallelbaan afwijkt van het alignement van de hoofdrijbaan 619 
is per oplossingsrichting wel een analyse uitgevoerd (zie hoofdstuk4, 5 en 6). 620 

3.11.3 A15 Hoofdrijbanen  621 

Het alignement van de hoofdrijbanen A15 ligt voor dit project tussen het hart van knooppunt Ridderkerk-622 
noord thv km 64.000 en ca km 60.250. Het verloop van de hoofrijbaan wordt in geen van de drie 623 
alternatieven gewijzigd. De bestaande as heeft (bij benadering vanuit het DTB) het volgende verloop: 624 

Ontwerpaspect Waarde in ontwerp Minimum eis ROA 
Voldoet/ 
Voldoet 
niet 

Verloop horizontaal alignement 
in boogstralen  

 Rechtstand 
 Horizontale boog rechtsdraaiend 

R=7216 
 Horizontale boog rechtsdraaiend 

R=2000 
 Horizontale boog rechtsdraaiend 

R=2100 
 Rechtstand 

R= 1500 m bij 2,5% 
verkanting 
R=750 m bij 5% 
verkanting 
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 Horizontale boog linksdraaiend 
R=4000 

 Horizontale boog linksdraaiend 
R=2400 

 Rechtstand 
 Horizontale boog linksdraaiend 

R=6000 

Verticaal alignement, Dalboog Nagenoeg vlak 1200 m (120 km/u) 
 

Verticaal alignement, Topboog  Nagenoeg vlak 12400 m (120 km/u) 
 

 625 

3.11.4 A15 Parallelrijbanen 626 

Daar waar de parallelbanen ongewijzigd blijven ten opzichte van de huidige situatie, is geen separate 627 
analyse van het alignement uitgevoerd. Het verloop van de parallelbaan is op die locaties gelijk aan het 628 
verloop van de hoofdrijbaan. Het alignement van de parallelrijbanen van de A15 wordt voor zover dit 629 
afwijkt van de bestaande ligging beschreven in hoofdstukken 4, 5 en 6. 630 
 631 

3.12 Zichtlengtes 632 

De ROA geeft in tabel 5.1 een overzicht van minimale zichtlengtes met betrekking tot anticipatiezicht, 633 
wegverloopzicht en stopzicht. 634 
Onderstaand de waardes uit de betreffende tabel: 635 

Type rijbaan Zichtlengte 

 anticipatiezicht Wegverloopzicht Stopzicht 

Hoofdbaan Maatgevende maat 335 m 165 m 260 m 

Niet-hoofdbaan op 
basis van 
ontwerpsnelheid 

120 km/u 335 m 165 m 260 m 

90 km/u 230 m 120 m 135 m 

70 km/u 170 m 80 m 80 m 

50 km/u 110 m 40 m 40 m 

 636 
Alle rijbanen zijn nagelopen op mogelijke knelpunten mbt zichtlengtes. 637 
In het algemeen geldt voor de doorgaande rijbanen van zowel de A16 als de A15, dat er geen obstakels 638 
anders dan portaalvoeten of lichtmasten in de bermen aanwezig zijn. Ter plaatse van de Van 639 
Brienenoordbrug komt daar nog de draagconstructie van de brug bij. 640 
Nergens vormen deze obstakels een probleem voor de zichtlengte.  641 
Op een aantal locaties waar de lengte kritisch lijkt als gevolg van de aanwezigheid van een steunpunt van 642 
een kunstwerk of een geluidsscherm is de zichtlengte gecontroleerd. 643 
 644 

 Knooppunt Terbregseplein, onderdoorgang spoorlijn. 645 
In de onderdoorgang van de A16 onderdoor de spoorlijn Rotterdam – Gouda liggen in de huidige 646 
situatie twee gescheiden rijbanen (1 x 3 rijstroken en 1 x 2 rijstroken), beide zonder vluchtstrook. 647 
De zichtlengte is als gevolg van de nabijheid van tussensteunpunten van het spoorviaduct op 648 
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korte afstand van de kantstreep in de huidige situatie onvoldoende. Het ontwerp is hier voor alle 649 
drie de oplossingsrichtingen gelijk. Er loopt één rijbaan van vier rijstroken en een vluchtstrook 650 
onderdoor het viaduct. Door de aanwezigheid van de vluchtstrook wordt de zichtlengte aan de 651 
rechterzijde beter dan in de huidige situatie. Aan de linkerzijde wijzigt de situatie niet en daar blijft 652 
een tekort aan zichtlengte bestaan. Als mitigerende maatregel kan de maximum snelheid hier 653 
worden beperkt. Na de onderdoorgang onderdoor het spoor volgt een linksdraaiende bocht met 654 
een boogstraal van R=280. In de huidige situatie geldt er een adviessnelheid van 80 km/uur 655 
(verkeersbord A04). 656 

 Aansluiting Feyenoord afrit a in relatie tot geluidsscherm. Langs de parallelbaan van de A16 657 
(A16PRR) staat een geluidscherm, dat vanaf de Van Brienenoordbrug door loopt tot halverwege 658 
de afrit Feyenoord. Dit scherm belemmert het zicht op het einde van de afrit voor verkeer aan het 659 
begin van de afrit. Doordat dit scherm op enige afstand van de rijloper staat is er echter ten 660 
opzichte van de vereiste lengte geen tekort aan zichtlengte (ontwerpsnelheid 70/50 km/u, 661 
aanwezige zichtlengte is ca 80 m). 662 

 Aansluiting Feyenoord toerit d in relatie tot geluidsscherm. Langs toerit d van aansluiting 663 
Feyenoord staat over het laatste deel voor de samenvoeging met de A16 een geluidsscherm aan 664 
de rechter zijde. In verband met de zeer krappe bocht in de toerit belemmert dit scherm het zicht 665 
op het verloop van de toerit. Dit vormt op zich geen probleem voor anticipatiezicht en 666 
wegverloopzicht, want de markering en het geluidsscherm aan de linkerzijde van de toerit geven 667 
het verloop duidelijk aan. Het stopzicht is met ca 70 m echter onvoldoende. Het eerste deel van 668 
het scherm is dan wel transparant, maar biedt desondanks geen goed zicht op de staart van een  669 
eventuele file. 670 

 Kruising parallelbaan A16x met verbindingsweg A15e. De A16 ligt hier in een vrij krappe linkse 671 
bocht. Een tussensteunpunt van het viaduct in verbindingsweg A15e staat weliswaar op 672 
voldoende afstand, maar belemmert wel de doorkijk. Het vormt geen belemmering voor 673 
anticipatiezicht en wegverloopzicht. Het wegverloop blijkt duidelijk uit de markering van de 674 
rijstroken. Qua stopzicht is toch een controle uitgevoerd. Het stopzicht is ca 200 m. Dat is ruim 675 
voldoende voor 90 km/uur (135 m vereist) 676 

 Aansluiting Barendrecht toerit d in relatie tot begroeiing. Ter plaatse van toerit d is aan de 677 
rechterzijde in het talud boombeplanting aanwezig. Deze beplanting beperkt het zicht op het 678 
voorliggende wegvak in de rechtsdraaiende bocht van de toerit. De zichtlengte is ca 135 m. 679 
Vereist is 170 m voor anticipatiezicht, 80 m voor wegverloopzicht, 80 m voor stopzicht bij 70 680 
km/uur. In het verdere verloop van de toerit wordt het zicht beter door de meer gestrekte ligging. 681 
Hierdoor is er geen sprake van een knelpunt.  682 

 Aansluiting Barendrecht toerit b in relatie tot begroeiing. Langs deze lusvormige toerit staat aan 683 
de rechterzijde in de onderberm een bomenrij. De kruinen van deze bomen beperken het zicht op 684 
het verkeer aan het eind van de toerit. De beschikbare zichtlengte is ca 90 m. Hiermee voldoet de 685 
zichtlengte aan de minimum vereiste waarde van 40 m bij 50 km/uur. 686 

 687 
Daarnaast zijn de hoofd- en parallelrijbanen getoetst op zichtlengtes in krappe bogen met betrekking tot 688 
de plaats van geleiderail in het dwarsprofiel. De resultaten zijn weergegeven in bijlage 7. 689 
Dit betreft de volgende locaties: 690 

 A16 tussen ca km 17.8 en 18,5 691 
 A16 tussen ca km 19.0 en 19.5 692 
 A16 tussen ca km 21.3 en 21.8 693 
 A16 tussen ca km 22.1 en 23.0 694 

Uit deze laatste toets blijkt, dat op de betreffende 4 locaties op de hoofdrijbanen bij een linksdraaiende 695 
boog en een max snelheid van 120 km/uur onvoldoende zichtlengte aanwezig is voor het criterium 696 
stopzicht. Het wegverloop heeft hier een horizontale boogstraal van ca 800 – 1000 m. Om voldoende 697 
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zichtlengte te creëren zou tussen de rijbaan en de geleiderail in de middenberm een ruimte van ca 5 m 698 
moeten worden aangehouden.  699 
Deze ruimte is echter niet aanwezig in de huidige middenberm. Het creëren van deze extra ruimte houdt 700 
in, dat de rijbanen moeten opschuiven. In de eerste 3 locaties liggen er diverse kunstwerken in het 701 
betreffende weggedeelte, waardoor de aanpassing zeer ingrijpend zou zijn. Op de 4e locatie kan een 702 
aanpassing zonder al te grote consequenties worden doorgevoerd. Dit moet in de volgende fase van het 703 
project verder worden uitgewerkt. 704 
Er geldt een maximum snelheid van 100 km/uur op dit traject. Bij deze snelheid is er geen stopzichtissue. 705 
Hierdoor is het veiligheidsrisico beperkt en acceptabel. 706 

  707 
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4 Oplossingsrichting A 708 

4.1 Toelichting maatregelen 709 

In Bijlage 1 is het wegontwerp van oplossingsrichting A inclusief de voorziene maatregelen weergegeven 710 
zoals die is uitgewerkt in het Inpassend ontwerp. 711 
 712 

4.1.1 Terbregseplein 713 

4.1.1.1 Hoofdrijbanen  714 

Ter plaatse van de aansluiting bij knooppunt Terbregseplein wordt de ligging van de hoofdrijbanen 715 
aangepast om aan te sluiten bij het nieuwe ontwerp. Het ontwerp sluit aan op het ontwerp van A16 716 
Groeneboog. 717 
 718 
Het alignement van A16 HRR (ALM – GHRM – A16 Bestaand) ter plaatse van knp Terbregseplein is als 719 
volgt: 720 

Ontwerpaspect Waarde in ontwerp 
Minimum eis 
ROA 

Voldoet/ 
Voldoet 
niet 

Verloop horizontaal alignement 
in boogstralen  

 Rechtsdraaiende boog R=4000 m 
 Rechtstand 
 Rechtsdraaiende boog R=4000 m 

 

R= 1500 m  
(120 km/u)  

Verticaal alignement, Dalboog 9737 m 1200 m (120 km/u) 
 

Verticaal alignement, Topboog 12452 m 
12400 m  
(120 km/u)  

 721 
Het alignement van A16 HRL (ALM – GHRM – A16 Bestaand) ter plaatse van knp Terbregseplein is als 722 
volgt: 723 

Ontwerpaspect Waarde in ontwerp 
Minimum eis 
ROA 

Voldoet/ 
Voldoet 
niet 

Verloop horizontaal alignement 
in boogstralen  

 Linksdraaiende boog R=4000 m 
 Rechtstand 
 Linksdraaiende boog R=4000 m 

R= 1500 m  
(120 km/u)  

Verticaal alignement, Dalboog 9737 m 1200 m (120 km/u) 
 

Verticaal alignement, Topboog 12452 m 
12400 m  
(Anticipatiezicht 
120 km/u)  

 724 
De topboog in beide hoofdrijbanen van de A16 ter hoogte van het Terbregseplein (over de A20) is veel 725 
kleiner dan voor een ontwerpsnelheid van 120 km/ uur is vereist. 726 
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De kleine topboog zorgt voor een tekort aan anticipatiezicht. Het stopzicht bedraagt bij een bolle boog van 727 
R=5000 ca 175 m (afbeelding 5.15 ROA2019). De vereiste stopzichtlengte bij 120 km/uur is 260 m. 728 
Dit weggedeelte is onderdeel van de aanleg van A16 Groeneboog en valt buiten de scope van dit project, 729 
maar vormt wel een verkeersveiligheidsrisico. 730 
 731 

4.1.1.2 Parallelrijbanen  732 

Ter plaatse van knp Terbregseplein wordt de ligging van de parallelbanen qua horizontaal alignement 733 
aangepast om het project te laten aansluiten op de bestaande situatie.  734 
 735 
Het alignement van verbindingsweg u en in het verlengde A16 PRR ter hoogte van knp Terbregseplein 736 
(PVW – ALM – GVR2) is als volgt: 737 

Ontwerpaspect Waarde in ontwerp 
Minimum eis 
ROA 

Voldoet/ 
Voldoet 
niet 

Verloop horizontaal alignement 
in boogstralen  

 Linksdraaiende boog R=232 m 
 Rechtstand 
 Rechtsdraaiende boog R=480 m 
 Rechtstand 

R= 700 m  
(90 km/u)  

Verticaal alignement, Dalboog 10000 m 700 m (90 km/u) 
 

Verticaal alignement, Topboog 6500 m 6600 m (90 km/u) 
 

 738 
De afwijking in de topboog van de parallelrijbaan is marginaal. Dit kan ook een afwijking zijn, die in de 739 
aanleg of in de inmeting van het DTB is ontstaan. De mate van afwijking is zodanig klein, dat dit geen 740 
verkeersveiligheidsrisico vormt. 741 
 742 
Het alignement van A16 PRL thv knp Terbregseplein (PVW – ALM – GPL2) is als volgt: 743 

Ontwerpaspect Waarde in ontwerp 
Minimum eis 
ROA 

Voldoet/ 
Voldoet 
niet 

Verloop horizontaal alignement 
in boogstralen  

 Rechtstand 
 Rechtsdraaiende boog R=2000 m 
 Linksdraaiende boog R=2000 m 
 Rechtstand 
 Rechtsdraaiende boog R=1100 m 
 Rechtstand 

R= 700 m  
(90 km/u)  

Verticaal alignement, Dalboog 

4755 m (helling naar viaduct over de 
hoofdweg) 
15000 m (ter hoogte van het 
spoorviaduct) 

700 m (90 km/u) 
 

Verticaal alignement, Topboog 
3700 m (thv het viaduct over de 
Hoofdweg)  

6600 m (90 km/u) 
 

 744 
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De te kleine topboog in de verbindingsweg naar de A20 (3700 <> 6600) heeft een korte lengte, waardoor 745 
het zicht niet echt wordt beperkt. Hierdoor vormt deze afwijking geen verkeersveiligheidsrisico. 746 
 747 

4.1.2 Aansluiting Prins Alexander toerit b 748 

Toerit b van aansluiting Prins Alexander valt weliswaar buiten de scope van het project, maar is 749 
desondanks als onderdeel van de autosnelweg wel getoetst. Deze aansluiting is in de huidige situatie een 750 
halve aansluiting. Afrit a en toerit d ontbreken. In het kader van het project Groene boog wordt er wel een 751 
nieuwe toerit d aangelegd. 752 
De huidige toerit b heeft een lusvormig verloop met de volgende kenmerken:  753 

Ontwerpaspect Waarde in ontwerp 
Minimum eis 
ROA 

Voldoet/ 
Voldoet 
niet 

Verloop horizontaal alignement in 
boogstralen  

 Rechtsdraaiende boog R=46 m 
 Rechtsdraaiende boog R=85 m 
 Overgangsboog 

R= 85 m (50 km/u) 
 

Verticaal alignement, Dalboog 6210 m 200 m (50 km/u) 
 

Verticaal alignement, Topboog 1800 m 750 m (50 km/u) 
 

Acceleratielengte 170  
100 m  
(50 > 90 km/u)  

Uitrijhoek  2% 2 – 3% 
 

 754 
De boogstraal van de lusvormige toerit is aanzienlijk kleiner dan vereist in de ROA2019. Het betreft een 755 
bestaande situatie. Aanpassing van het alignement van de toerit heeft grote impact op de directe 756 
omgeving. In het kader van het project A16 Groeneboog is een vluchtstrook toegevoegd aan de toerit. 757 
Omdat het een toerit betreft met een rijstrookbeëindiging in het eerste gedeelte (vóór de boog), en het 758 
verloop vanaf het begin van de toerit overzichtelijk is, ligt de snelheid relatief laag. Daarmee is het risico 759 
van de krappe boog acceptabel. Er is na de boog voldoende acceleratielengte aanwezig. 760 

4.1.3      Aansluiting Prins Alexander afrit c 761 

Afrit c van aansluiting Prins Alexander valt weliswaar buiten de scope van het project, maar is desondanks 762 
als onderdeel van de autosnelweg wel getoetst. De huidige afrit heeft een lusvormig verloop. De lus blijft 763 
weliswaar in het ontwerp gehandhaafd, maar de afsplitsing naar de afrit wordt ca 1000 m stroomopwaarts 764 
verplaatst om de verbindingsweg van A16HRL naar de A20 te ontlasten qua verkeersdrukte. De afrit heeft 765 
in oplossingsrichting A de volgende kenmerken: 766 

Ontwerpaspect Waarde in ontwerp Minimum eis RA 
Voldoet/ 
Voldoet 
niet 

Verloop horizontaal alignement in 
boogstralen  

 Linksdraaiende boog R=12385m 
 Rechtstand 
 Rechtsdraaiende boog R=4457 m 
 Rechtstand 

R= 85 m (50 km/u) 
Dit betreft het 
lusvormige verloop 
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 Linksdraaiende boog R=2000m 
 Overgangsboog 
 Rechtsdraaiende boog R=62 m 
 Overgangsboog 
 Rechtstand 

van de huidige 
afrit. 

Verticaal alignement, Dalboog 600 m 200 m (50 km/u) 
 

Verticaal alignement, Topboog 3500 m 3000 m (70 km/u) 
 

Acceleratielengte 170  
100 m 
(50 > 90 km/u)  

Deceleratielengte Nvt   

Uitrijhoek  6% 5 - 10% 
 

 767 
De boogstraal is kleiner dan vereist in de ROA2019 (R=85 voor 50 km/uur). Het betreft een bestaande 768 
situatie. Aanpassing van de boogstraal heeft impact op een bebouwde omgeving. Het is een neergaande 769 
boog. Het verloop is goed zichtbaar. Omdat de nieuwe afrit voorafgaand aan de krappe boog een lange 770 
rechtstand heeft dient bij de uitwerking van het ontwerp en de inrichting van de afrit de krappe boog 771 
duidelijk te worden aangegeven. In het kader van het project A16 Groeneboog wordt een nieuwe toerit d 772 
aangelegd. Deze toerit ligt hoger dan de afrit en het verloop van de afrit zal door het talud van de toerit 773 
beter zichtbaar worden. In de buitenbocht staan geen obstakels, zodat de berm vergevingsgezind is 774 
indien een voertuig toch met te hoge snelheid de afrit af komt.  775 
In de nieuwe afrit is ruim voldoende deceleratielengte aanwezig. Een aandachtspunt is het vroegtijdig 776 
zichtbaar maken van het lusvormige deel aan het eind van de afrit na een rechtstand van ca 1 km. 777 
 778 

4.1.4 Aansluiting Kralingen afrit a 779 

Afrit a van aansluiting Kralingen valt weliswaar buiten de scope van het project, maar is desondanks als 780 
onderdeel van de autosnelweg wel getoetst. Deze aansluiting heeft aan de westzijde een kwart klaverblad 781 
vorm. Afrit a heeft een S-vormig verloop, dat is gerelateerd aan het verloop van de lusvormige toerit b. 782 
Het verloop van afrit a is als volgt: 783 

Ontwerpaspect Waarde in ontwerp Minimum eis ROA 
Voldoet/ 
Voldoet 
niet 

Verloop horizontaal alignement in 
boogstralen  

 Rechtsdraaiende boog R=170 m 
 Overgangsboog 
 Linksdraaiende boog R=80 m 
 Rechtstand 

 

R=180 m (70 km/u) 
R= 85 m (50 km/u)  

Verticaal alignement, Dalboog 850 m 200 m (50 km/u) 
 

Verticaal alignement, Topboog 6500 m 3000 m (70 km/u) 
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Acceleratielengte 170  
100 m 
(50 > 90 km/u)  

Deceleratielengte 210 50 (90>70 km/u) 
 

Uitrijhoek  4% 5 - 10% 
 

 784 
De afrit ligt ingeklemd tussen de lusvormige toerit en het naastliggende kantorenpark.  785 
De opstelstroken voor de VRI onderaan de afrit beginnen al tussen de twee bogen in. Bovendien staat het 786 
voorrangsbord voor de kruising onderaan de afrit ook ruim vóór de tweede boog. Het wegbeeld geeft 787 
daarom aanleiding om na de eerste boog de snelheid aanzienlijk te minderen, zodat de te krappe tweede 788 
boog met een passende snelheid kan worden gepasseerd. Het restrisico van de licht afwijkende 789 
boogstraal is daarmee acceptabel. 790 

4.1.5 Aansluiting Kralingen toerit b 791 

Toerit b van aansluiting Kralingen valt weliswaar buiten de scope van het project, maar is desondanks als 792 
onderdeel van de autosnelweg wel getoetst. De toerit heeft een lusvormig verloop met onderstaande 793 
kenmerken:  794 

Ontwerpaspect Waarde in ontwerp Minimum eis ROA 
Voldoet/ 
Voldoet 
niet 

Verloop horizontaal alignement in 
boogstralen  

 Rechtstand 
 Rechtsdraaiende boog R=55 m 

R= 85 m (50 km/u) 
 

Verticaal alignement, Dalboog 850 m 200 m (50 km/u) 
 

Verticaal alignement, Topboog 1100 m 750 (50 km/u) 
 

Acceleratielengte 200 180 (40>90 km/u) 
 

Inrijhoek  3% 2 - 3% 
 

 795 
De boogstraal van de horizontale boog is R= 55 m. Dit is kleiner dan de standaard eis voor een 796 
lusvormige boog (R=85). De snelheid in de boog is hierdoor lager dan de standaard 50 km/uur. De boog 797 
begint op ca 60 m vanaf het kruispunt, is vanaf het kruispunt goed zichtbaar en wordt geaccentueerd door 798 
beplanting en geleiderail. Het risico dat weggebruikers de bocht onderschatten is daarmee klein. Er is na 799 
de bocht voldoende acceleratielengte aanwezig. 800 

4.1.6 Aansluiting Kralingen afrit c 801 

Afrit c van aansluiting Kralingen valt weliswaar buiten de scope van het project, maar is desondanks als 802 
onderdeel van de autosnelweg wel getoetst. Aan de oostzijde heeft de aansluiting Kralingen een 803 
“Haarlemmermeer” vorm.  804 

Ontwerpaspect Waarde in ontwerp Minimum eis ROA 
Voldoet/ 
Voldoet 
niet 
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Verloop horizontaal alignement in 
boogstralen  

 Rechtstand 
 Rechtsdraaiende boog R=2000 m 
 Rechtstand 

R= 350 m (90 km/u) 
 

Verticaal alignement, Dalboog 6000 m 200 m (50 km/u) 
 

Verticaal alignement, Topboog 3000 m 3000 m (90 km/u) 
 

Deceleratielengte 
Niet van toepassing 
(Haarlemmermeervorm) 

  

Uitrijhoek  5% 5 – 13% 
 

 805 
De deceleratielengte is bij deze vorm niet van toepassing. De VRI geregelde kruising onderaan de afrit is 806 
door de gestrekte ligging van de afrit goed zichtbaar. 807 

4.1.7 Aansluiting Kralingen toerit d 808 

Toerit d van aansluiting Kralingen valt weliswaar buiten de scope van het project, maar is desondanks als 809 
onderdeel van de autosnelweg wel getoetst. Deze toerit sluit aan bij de Haarlemmermeer vorm van afrit c. 810 
De toerit, die in oplossingsrichting A in de huidige vorm gehandhaafd wordt, begint als tweestrooks in 811 
verband met de afrijcapaciteit van de VRI. Na 100 m wordt de toerit afgestreept naar 1 rijstrook. De totale 812 
lengte van de toerit is 280 m. De toerit heeft het volgende verloop: 813 

Ontwerpaspect Waarde in ontwerp Minimum eis ROA 
Voldoet/ 
Voldoet 
niet 

Verloop horizontaal alignement in 
boogstralen  

 Rechtstand 
 Linksdraaiende boog R=800 m 
 Rechtsdraaiende boog R= 800m 

R= 350 m (90 km/u) 
 

Verticaal alignement, Dalboog 1100 m 200 m (50 km/u) 
 

Verticaal alignement, Topboog 3500 m 3000 m (70 km/u) 
 

Acceleratielengte 183 180 (50 >90 km/u) 
 

Inrijhoek  3% 2 -3% 
 

 814 
 815 

4.1.8 Aansluiting Capelle aan den IJssel afrit a 816 

Afrit a van aansluiting Capelle a/d IJssel valt weliswaar buiten de scope van het project, maar is 817 
desondanks als onderdeel van de autosnelweg wel getoetst. De aansluiting Capelle aan den IJssel 818 
(Kralingseplein) blijft in oplossingsrichting A ongewijzigd. De aansluiting heeft een Haarlemmermeer vorm 819 
met een grote rotonde tussen de toe- en afritten en het onderliggend wegennet. Het verloop van afrit a is 820 
als volgt: 821 
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Ontwerpaspect Waarde in ontwerp Minimum eis ROA 
Voldoet/ 
Voldoet 
niet 

Verloop horizontaal alignement in 
boogstralen  

Rechtstand 
Linksdraaiende boog R=873m 
Rechtstand 

180 m (70 km/u) 
 

Verticaal alignement, Dalboog 650 m 200 m (50 km/u) 
 

Verticaal alignement, Topboog 13500 m 3000 m (70 km/u) 
 

Deceleratielengte 250 135 (90>0 km/u) 
 

Uitrijhoek  2% 5 -13% 
 

 822 

4.1.9 Aansluiting Capelle aan den IJssel toerit b 823 

De aansluiting Capelle a/d IJssel valt weliswaar buiten de scope van het project, maar is desondanks als 824 
onderdeel van de autosnelweg wel getoetst. Toerit b heeft een enigszins afwijkende vorm. De toerit begint 825 
als 3 strooks rijbaan als buffer voor de verkeersstroom vanaf de VRI op het Kralingseplein. De drie 826 
rijstroken worden na ca 160 m afgestreept naar twee rijstroken. De tweestrooks toerit voegt aan het eind 827 
samen met de parallelbaan, waarbij de toerit links ligt en de parallelbaan rechts. Deze combinatie sluit aan 828 
bij de veel hogere intensiteit op de toerit ten opzichte van de parallelbaan. 829 
De zichtbaarheid van de afstreping is beperkt, maar is wel duidelijk aangegeven met verdrijfpijlen en 830 
rijstrookborden. De beperkte zichtbaarheid vormt mede gezien de aard van de rijbaan (toerit) en de 831 
beperkte snelheid van het verkeer dan ook geen groot risico.  832 
Het verloop van de toerit is als volgt: 833 

Ontwerpaspect Waarde in ontwerp Minimum eis ROA 
Voldoet/ 
Voldoet 
niet 

Verloop horizontaal alignement in 
boogstralen  

Rechtstand 
Rechtsdraaiende boog R= 250m 
Rechtstand 
Linksdraaiende boog R=4000 
Rechtsdraaiende boog R=2000 

180 m (70 km/u) 
 

Verticaal alignement, Dalboog 8000 m 200 m (50 km/u) 
 

Verticaal alignement, Topboog 5800 m 3000 m (70 km/u) 
 

Acceleratielengte 
250 (lengte van de toerit na de 
rijstrookbeëindiging) 

135 (0 > 90 km/u) 
 

Inrijhoek  3% 2 -3% 
 

 834 
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4.1.10 Aansluiting Capelle aan den IJssel afrit c 835 

Afrit c van aansluiting Capelle a/d IJssel valt weliswaar buiten de scope van het project, maar is 836 
desondanks als onderdeel van de autosnelweg wel getoetst. Deze Afrit begint met een tapersplitsing aan 837 
het eind van een lang weefvak op de Van Brienenoordbrug. Vrijwel direct na het puntstuk verbreedt de 838 
afrit naar 5 opstelstroken + een busbaan voor de VRI geregelde aansluiting met het Kralingseplein. 839 
Het verloop van de afrit is als volgt: 840 

Ontwerpaspect Waarde in ontwerp Minimum eis ROA 
Voldoet/ 
Voldoet 
niet 

Verloop horizontaal alignement in 
boogstralen  

Nvt   

Verticaal alignement, Dalboog 3000 m 200 m (50 km/u) 
 

Verticaal alignement, Topboog 4800 m 3000 m (70km/u) 
 

Deceleratielengte 
80 m (afstand puntstuk tot 
blokmarkering opstelvakken) 

135 (90>0 km/u) 
 

Uitrijhoek  10,5% 5 - 10% 
 

 841 
Aansluiting Capelle a/d IJssel heeft een Haarlemmermeervorm. Afrit c ligt ingeklemd tussen de Van 842 
Brienenoordbrug en het Kralingseplein (OWN). De afsplitsing van de afrit is afwijkend van de ROA 843 
vormgegeven als een splitsing aan het eind van een weefvak. Deze keuze is gemaakt, omdat op de Van 844 
Brienenoordbrug geen ruimte is voor een uitvoegstrook. De deceleratielengte tot aan de stopstreep is ruim 845 
voldoende, maar de deceleratielengte tot aan het begin van de opstelvakken voor de onderaan de afrit 846 
gelegen VRI is onvoldoende . Het is een bestaande situatie, waar vanwege de fysieke ligging geen 847 
aanpassing mogelijk is. 848 
 849 
De uitrijhoek van afrit d van aansluiting Capelle a/d IJssel (10,5%) is groter dan de waarde uit de ROA (5 850 
– 10%). Dit lijkt het gevolg van het verticaal alignement van de afrit. Doordat deze na het puntstuk snel 851 
omlaag loopt moet er na het puntstuk ruimte zijn voor een talud tussen de parallelbaan en de 852 
hoofdrijbaan. Doordat het puntstuk in een neergaande helling vanaf de Van Brienenoordbrug ligt, is dit 853 
ondanks de kleine lengte goed zichtbaar. De splitsing is onderdeel van een weefvak, zodat de 854 
blokmarkring van de splitsing al ver vóór de afrit aanwezig is. Hierdoor is de splitsing goed zichtbaar. 855 
Daarmee is het restrisico acceptabel. 856 

4.1.11 Aansluiting Capelle aan den IJssel toerit d 857 

Toerit d van aansluiting Prins Alexander valt weliswaar buiten de scope van het project, maar is 858 
desondanks als onderdeel van de autosnelweg wel getoetst. Deze toerit begint vanaf het Kralingseplien 859 
met 3 rijstroken, waarvan de rechter rijstrook al op het Kralingseplein is bewegwijzerd als afvallende 860 
rijstrook richting Brainpark III. De blokmarkering voor deze splitsing begint ook direct aan het begin van de 861 
toerit. Ter plaatse van het puntstuk van de splitsing wordt op de doorgaande toerit de linker rijstrook 862 
afgestreept. Dit is een afwijkende situatie, die in de richtlijn niet voorkomt. Een afslag op een toerit wordt 863 
in principe niet toegepast. 864 
Dit is echter een historisch gegroeide situatie, die los staat van de aanpassingen aan de A16 in het kader 865 
van het project Oeververbindingen. 866 
 867 
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Het verloop van toerit d is als volgt: 868 

Ontwerpaspect Waarde in ontwerp Minimum eis ROA 
Voldoet/ 
Voldoet 
niet 

Verloop horizontaal alignement in 
boogstralen  

 Nvt   

Verticaal alignement, Dalboog 300 m 200 m (50 km/u) 
 

Verticaal alignement, Topboog 5200 m 3000 m (70 km/u) 
 

Acceleratielengte 
175 m (afstand rijstrookbeëindiging 
tot puntstuk) 

135 (90>0 km/u) 
 

Inrijhoek  8% 5 - 8% 
 

 869 

4.1.12 Aansluiting Feijenoord afrit a 870 

Afrit a van aansluiting Feijenoord valt weliswaar buiten de scope van het project, maar is desondanks als 871 
onderdeel van de autosnelweg wel getoetst. Afrit a is vormgegeven als een afvallende rijstrook. Dit is 872 
afwijkend van de richtlijn. Normaliter worden afritten naar het onderliggend wegennet ingeleid door een 873 
uitvoegstrook. Toepassing van een uitvoegstrook zou betekenen, dat er stroomafwaarts een 874 
rijstrookbeëindiging moet worden toegepast op de parallelbaan. Hiervoor is echter in de lengterichting 875 
geen ruimte. (zie FO).  876 
De (half) lusvormige afrit kent een zeer krappe boogstraal van ca 60 m.  877 
 878 
Het verloop van de afrit is als volgt: 879 

Ontwerpaspect Waarde in ontwerp Minimum eis ROA 
Voldoet/ 
Voldoet 
niet 

Verloop horizontaal alignement in 
boogstralen  

Rechtsdraaiende boog R=60 m 85 m 
 

Verticaal alignement, Dalboog 2000 m 700 m (90 km/u) 
 

Verticaal alignement, Topboog Nvt   

Deceleratielengte 110 m  118 (90>40 km/u) 
 

Uitrijhoek  5% 5 - 8% 
 

 880 
Het bijzondere verloop van de afrit is een gevolg van de beperkte ruimte in breedte op de brug (geen 881 
ruimte voor een uitvoegstrook), de korte afstand van de brug tot de afrit en de ligging van het 882 
onderliggend wegennet. Het is een bestaande situatie. Ondanks dat er een redelijke deceleratielengte 883 
aanwezig is en de krappe bocht goed zichtbaar is als gevolg van de neergaande helling in de parallelbaan 884 
stroomopwaarts van de afrit, vormt dit wel een verkeersveiligheidsrisico. Aanpassing van deze afrit heeft 885 
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grote impact op het project en de directe omgeving van de afrit. Ondanks het veiligheidsrisico is in dit 886 
project besloten om deze afrit niet aan te passen. 887 

4.1.13 Aansluiting Feijenoord toerit b 888 

Toerit b van aansluiting Feijenoord valt weliswaar buiten de scope van het project, maar is desondanks 889 
als onderdeel van de autosnelweg wel getoetst. Deze toerit wordt in oplossingsrichting A niet verlegd. Wel 890 
wordt de aansluiting op de parallelbaan aangepast aan de nieuwe ligging van de parallelbaan. De toerit 891 
kent een vrij gestrekt verloop en ligt na de kruising met de rotonde in de Adriaan Volkerlaan in een 892 
neergaande helling. 893 
Het verloop van de afrit is als volgt: 894 

Ontwerpaspect Waarde in ontwerp Minimum eis ROA 
Voldoet/ 
Voldoet 
niet 

Verloop horizontaal alignement in 
boogstralen  

Rechtsdraaiende boog R=600 m 350 m 
 

Verticaal alignement, Dalboog 8000 m 6600 m (90 km/u) 
 

Verticaal alignement, Topboog 2800 3000 m (70 km/u) 
 

Acceleratielengte 
Ruim voldoende gezien het gestrekte 
alignement  

80 (50>90 km/u) 
 

Inrijhoek  3% 2 - 3% 
 

 895 
De afwijking in de topboog is relatief klein. Het zicht wordt ter plaatse van deze boog vooral bepaald door 896 
het aanwezige geluidsscherm. Het risico van de te kleine boog is daarmee acceptabel. 897 

4.1.14 Aansluiting Feijenoord afrit u 898 

Afrit u van aansluiting Feijenoord valt weliswaar buiten de scope van het project, maar is desondanks als 899 
onderdeel van de autosnelweg wel getoetst.  900 
De afrit heeft niet zozeer de vorm van een afrit, maar eerder van een semi directe verbindingsweg in een 901 
knooppunt. Dit komt ook tot uiting in het rijbaannummer A16u. De afrit heeft een zeer gestrekt verloop.  902 

Ontwerpaspect Waarde in ontwerp Minimum eis ROA 
Voldoet/ 
Voldoet 
niet 

Verloop horizontaal alignement in 
boogstralen  

Linksdraaiende boog R= 810 
Rechtsdraaiende boog R=2000 m 
Linksdraaiende boog R=350 
Rechtstand 

350 m (90 km/u) 
 

Verticaal alignement, Dalboog 670 m 700 m (90 km/u) 
 

Verticaal alignement, Topboog 6600 3000 m (70 km/u) 
 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

4 augustus 2022   BH7340-MI-RP-220103-1645 33  

 

Deceleratielengte 
Ruim voldoende gezien het gestrekte 
alignement  

80 (90>50 km/u) 
 

Uitrijhoek  5% 5 -10% 
 

 903 

4.1.15 Aansluiting Feijenoord toerit d 904 

Toerit d van aansluiting Feijenoord valt weliswaar buiten de scope van het project, maar is desondanks 905 
als onderdeel van de autosnelweg wel getoetst. Het is een lusvormige toerit met een boogstraal van 60 m. 906 
Deze boogstraal is een afwijking op de richtlijn (vereist 85 m). Bovendien is er in de toerit sprake van een 907 
nabocht. Voorafgaand aan de boog met een straal van 60 m ligt een boog met een straal van R= 120m 908 
Tevens heeft de toerit een opgaande helling. 909 
Bij elkaar vormen deze kenmerken een forse afwijking van de richtlijn.  910 
De vorm van de toerit wordt bepaald door de ligging van de A16, de nabijheid van het landhoofd van de 911 
Brienenoordbrug (direct na het puntstuk) en de ligging van het onderliggend wegennet. 912 
De nabocht in de toerit vormt geen groot probleem. Het voorgaande verloop van de toerit is zodanig, dat 913 
verkeer niet met hoge snelheid de lusvormige boog in kan rijden. 914 
Het verloop van de toerit is als volgt 915 

Ontwerpaspect Waarde in ontwerp Minimum eis ROA 
Voldoet/ 
Voldoet 
niet 

Verloop horizontaal alignement in 
boogstralen  

Rechtsdraaiende boog R= 120 
Rechtsdraaiende boog R=60 m 
 

85 m (50 km/u) 
 

Verticaal alignement, Dalboog 5900 m 200 m (50 km/u) 
 

Verticaal alignement, Topboog 8000 6600 m (90 km/u) 
 

Acceleratielengte 112  255 (50>90 km/u) 
 

Inrijhoek  17% 2 - 3% 
 

 916 
 917 
De krappe boog in combinatie met de opgaande helling leiden er wel toe, dat met name vrachtverkeer 918 
moeite heeft om te accelereren tot een snelheid, die aansluit bij de snelheid van het doorgaande verkeer 919 
op de parallelbaan ter plaatse van het puntstuk. 920 
 921 
Deze toerit vormt als gevolg van de combinatie van afwijkingen een verkeersveiligheidsrisico. 922 
Desondanks is besloten om deze toerit, gezien de grote consequenties voor het project en de omgeving, 923 
niet aan te passen. 924 

4.1.16 Doorsteek hoofdrijbaan A16HRR – parallelrijbaan A16PRR 925 

Ter hoogte van km 23.8 ligt in oplossingsrichting A een doorsteek van de hoofdrijbaan rechts naar 926 
parallelrijbaan rechts. De doorsteek met twee rijstroken splitst als tweestrooks uitvoeging af van de 927 
hoofdrijbaan. 928 
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Het verloop van de doorsteek (ALM-GPR2) is als volgt: 929 

Ontwerpaspect Waarde in ontwerp Minimum eis ROA 
Voldoet/ 
Voldoet 
niet 

Verloop horizontaal alignement in 
boogstralen  

Rechtstand 
Overgangsboog A=250 
Linksdraaiende boog R= 700 

350 m (90 km/u) 
 

Verticaal alignement, Dalboog Nvt (vlak)   

Verticaal alignement, Topboog Nvt (vlak)   

Uitrijhoek  8% 5 - 8% 
 

Inrijhoek 1,1% 2 – 3 % 
 

De inrijhoek van de doorsteek en de parallelrijbaan is klein. Dit heeft te maken met de ligging in een bocht. 930 
Het horizontaal alignement van zowel de parallelrijbaan als de doorsteek heeft een vloeiend verloop. De 931 
te kleine hoek vormt dan ook geen verkeersveiligheidsrisico.  932 

4.1.17 Knooppunt Ridderkerk-noord verbindingsweg A16y 933 

 934 
Verbindingsweg A16y in knooppunt Ridderkerk-noord is de 935 
parallelbaan A16PRL. 936 
De ligging van de verbindingsweg wordt aan de noordzijde van 937 
knp Ridderkerk-noord aangepast als gevolg van een 938 
verschuiving van de samenvoeging van de verbindingswegen 939 
A16y en A38w (op basis van de vereiste turbulentielengte tot de 940 
samenvoeging A38w en A38r).  941 
 942 
 943 
 944 
 945 
 946 
 947 

Verbindingsweg y (A16PRL) (ALM-GPL3) heeft tot aan de parallelle ligging met de hoofdrijbaan een 948 
verloop als volgt: 949 

Ontwerpaspect Waarde in ontwerp Minimum eis ROA 
Voldoet/ 
Voldoet 
niet 

Verloop horizontaal alignement in 
boogstralen  

Rechtsdraaiende boog R=450 
Overgangsboog A=160 
Linksdraaiende boog R=338 
Overgangsboog A=175 
Overgangsboog A=175 
Rechtsdraaiende boog R=350 
Overgangsboog A=200 
Rechtstand 

350 m (90 km/u) 
 

Verticaal alignement, Dalboog Nvt (vlak)   

A16y 

A38p 

A38w 
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Verticaal alignement, Topboog Nvt (vlak)   

 950 

4.1.18 Knooppunt Ridderkerk noord verbindingsweg A38p 951 

 952 
Verbindingsweg A38p is de gecombineerde verbindingsweg vanaf 953 
A38HRR en A15HRR naar A16 HRL. 954 
De weg heeft na de samenvoeging van verbindingswegen A38p en 955 
A15g een verloop als volgt: 956 
 957 
 958 
 959 
 960 
 961 
 962 
 963 

Ontwerpaspect Waarde in ontwerp Minimum eis ROA 
Voldoet/ 
Voldoet 
niet 

Verloop horizontaal alignement in 
boogstralen  

Rechtsdraaiende boog R=1317 
 

350 m (90 km/u) 
 

Verticaal alignement, Dalboog Nvt (vlak)   

Verticaal alignement, Topboog Nvt (vlak)   

4.1.19 Knooppunt Ridderkerk noord verbindingsweg A16x 964 

 965 
 966 
De ligging van verbindingsweg A16x (parallelbaan A16PRB) (ALM-967 
GPR1/ALM-GPR3/ALM GVR5) wordt aangepast als gevolg van de verbreding 968 
naar 3 rijstroken.  969 
 970 
 971 
 972 
 973 

 974 
Het horizontaal verloop van de aanpassing, die begint bij de toerit van de aansluiting Feijenoord is: 975 

Ontwerpaspect Waarde in ontwerp Minimum eis ROA 
Voldoet/ 
Voldoet 
niet 

Verloop horizontaal alignement in 
boogstralen  

GPR-1: 
Rechtstand 
Overgangsboog A=325 
Rechtsdraaiende boog R=975 
Overgangsboog A=325 
Rechtstand 
Rechtsdraaiende boog R=2000 

R=350 m (90 km/u) 
 

A16x 

A38p 

A15g 
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Linksdraaiende boog R=2000 
Rechtstand 
Linksdraaiende boog R=2000 
Rechtstand 
 
GPR-3: 
Rechtstand 
Linksdraaiende boog R=2000 
Rechtstand 
Overgangsboog A=120 
Rechtdraaiende boog R=350 
Overgangsboog A=120 
Rechtstand 
Overgangsboog A=130 
Linksdraaiendeboog R=390 
 
Tussen knp Ridderkerk-noord en knp  
Ridderkek-zuid ligt de verbreding van 
de parallelbaan met aslabel ALM-
GVR5: 
Linksdraaiende boog R=600 
Overgangsboog A-350 
Overgangsboog A=200 
Rechtsdraaiende boog R=1059 
Overgangsboog A=350 
Rechtstand 
Rechtsdraaiende boog R=2500 
Overgangsboog A=150 
Rechtsdraaiende boog R=500 

Verticaal alignement, Dalboog 
Vlak,  
In knp Ridderkerk zuid R=10000m 

700 (90 km/u) 
 

Verticaal alignement, Topboog Nvt (vlak)   

 976 

4.1.20 Knooppunt Ridderkerk noord verbindingsweg A15 Re 977 

 978 
De hoofdrijbaan van de A15 (A15 HRR) (ALM-GPR5) wordt parallel aan de 979 
A16 ter hoogte van de kruising met de Populierenlaan qua ligging aangepast 980 
als gevolg van de verbreding van de parallelbaan van de A16 (4.1.19) 981 
 982 
 983 
 984 
 985 
 986 

Het horizontaal verloop van deze verbindingsweg is als volgt: 987 

Ontwerpaspect Waarde in ontwerp Minimum eis ROA 
Voldoet/ 
Voldoet 
niet 

A15HRR
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Verloop horizontaal alignement in 
boogstralen  

Linksdraaiende boog R=823 
Overgangsboog A=300 
Rechtsdraaiende boog R=900 
Overgangsboog A=300 
Rechtstand 
Linksdraaiende boog R=2000 
Rechtsdraaiende boog R=2000 

350 m (90 km/u) 
 

Verticaal alignement, Dalboog Nvt (vlak)    

Verticaal alignement, Topboog Nvt (vlak)   

 988 

4.1.21 Parallelrijbaan A15y – Verbindingsweg A15h 989 

 990 
Het alignement van de parallelbaan A15 Links (A15y 991 
overgaand in A15n en verderop in A15h) (ALM-GPL1) 992 
start in dit project in het hart van knooppunt Ridderkerk-993 
noord thv km 63.800 en loopt tot ca km 60.400.  994 
 995 
 996 
 997 
 998 

De parallelbaan heeft het volgende verloop: 999 

Ontwerpaspect Waarde in ontwerp Minimum eis ROA 
Voldoet/ 
Voldoet 
niet 

Verloop horizontaal alignement in 
boogstralen  

 Rechtstand 
 Overgangsboog A=300 
 Horizontale boog 

rechtsdraaiend R=900 
 Overgangsboog A=300 
 Overgangsboog A=190 
 Horizontale boog 

linksdraaiend R=560 
 Overgangsboog A=190 
 Rechtstand 
 Overgangsboog A=300 
 Horizontale boog 

rechtsdraaiend R=900 
 Overgangsboog A=300 
 Rechtstand 
 Horizontale boog 

rechtsdraaiend R=8000 
 Horizontale boog 

rechtsdraaiend R=2000 

350 m (90 km/u) 
 

Verticaal alignement, Dalboog 6600 m (in knp Ridderkerk)  700 (90 km/u) 
 

A15y 
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Verticaal alignement, Topboog 13200m (in knp Ridderkerk) 6600 (90 km/u) 
 

 1000 

4.1.22 Parallelbaan A15 na splitsing A15n / A15h 1001 

Ter hoogte van ca km 61.480 splitst de parallelbaan in VW A15h (richting A29) en de doorgaande 1002 
parallelbaan A15 n (ALM-GPL2).  1003 
 1004 

 1005 
 1006 
 1007 
 1008 
Het vervolg van A15n heeft het volgende verloop: 1009 

Ontwerpaspect Waarde in ontwerp Minimum eis ROA 
Voldoet/ 
Voldoet 
niet 

Verloop horizontaal alignement in 
boogstralen  

 Rechtstand 
 Horizontale boog 

rechtsdraaiend R=3000 
 Horizontale boog 

rechtsdraaiend R=2000 
 Overgangsboog A=190 
 Horizontale boog 

rechtsdraaiend R=560 

350 m (90 km/u) 
 

Verticaal alignement, Dalboog 25598/13200 m 700 m (90 km/u) 
 

Verticaal alignement, Topboog 6600 m 6600 m (90 km/u) 
 

 1010 

4.1.23 Verbindingsweg A16r (PRR A16 > HRL A15) 1011 

Het alignement van deze verbindingsweg is gereconstrueerd vanuit het DTB ten behoeve van de 1012 
aansluiting van de verbreding van verbindingsweg A16p. 1013 
 1014 
 1015 

A15n 

A15h 
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 1016 
 1017 
 1018 
Verbindingsweg A16r heeft het volgende verloop (ALM-GVL1): 1019 

Ontwerpaspect Waarde in ontwerp Minimum eis ROA 
Voldoet/ 
Voldoet 
niet 

Verloop horizontaal alignement in 
boogstralen  

 Rechtstand 
 Overgangsboog A=230 
 Horizontale boog 

rechtsdraaiend R=690 
 Overgangsboog A=253 
 Horizontale boog 

rechtsdraaiend R=700 

350 m (90 km/u) 
 

Verticaal alignement, Dalboog 8208/13200 700 m (90 km/u) 
 

Verticaal alignement, Topboog 6600m 6600 m (90 km/u) 
 

 1020 

4.1.24 Verbindingsweg A16p (PRR A16 > PRL A15) 1021 

Het alignement van deze verbindingsweg is aangepast om aan te sluiten bij een verbrede parallelbaan op 1022 
de A15 en begint bij ca km A16 24.6. 1023 
Verbindingsweg A16p (ALM-GVL2) heeft het volgende verloop: 1024 

Ontwerpaspect Waarde in ontwerp Minimum eis ROA 
Voldoet/ 
Voldoet 
niet 

Verloop horizontaal alignement in 
boogstralen  

 Rechtstand 
 Overgangsboog A=165 
 Horizontale boog 

rechtsdraaiend R=490 
 Overgangsboog A=165 
 Rechtstand 
 Horizontale boog 

linksdraaiend R=5000 

350 m (90 km/u) 
 

A16p 

A16r 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

4 augustus 2022   BH7340-MI-RP-220103-1645 40  

 

Verticaal alignement, Dalboog 6000m 700 m (90 km/u) 
 

Verticaal alignement, Topboog 6600m 6600 m (90 km/u) 
 

 1025 

4.1.25 Verbindingsweg A15m (A15PRR) 1026 

Het alignement van de parallelbaan A15 PRR (A15m) wordt in oplossingsrichting A niet aangepast. 1027 
Het verloop van de huidige parallelbaan is als volgt 1028 

Ontwerpaspect Waarde in ontwerp Minimum eis ROA 
Voldoet/ 
Voldoet 
niet 

Verloop horizontaal alignement in 
boogstralen  

 Rechtstand 
 Overgangsboog A=335 
 Horizontale boog 

linksdraaiende R=1000m 
 Overgangsboog A=325m 
 Rechtstand 
 Overgangsboog A=233 
 Horizontale boog 

rechtsdraaiende R=700m 
 Overgangsboog A=233 

350 m (90 km/u) 
 

Verticaal alignement, Dalboog 13200m 700 m (90 km/u) 
 

Verticaal alignement, Topboog 6600m 6600 m (90 km/u) 
 

 1029 

4.1.26 Aansluiting Barendrecht afrit c 1030 

Afrit c van aansluiting Barendrecht valt weliswaar buiten de scope van het project, maar is desondanks als 1031 
onderdeel van de autosnelweg wel getoetst. De afrit heeft een lusvormig verloop. De horizontale boog 1032 
heeft een R=50 met overgangsbogen A=60. Dit is kleiner dan de standaard eis voor een lusvormige boog 1033 
(R=85). De snelheid in de boog is hierdoor lager dan de standaard 50 km/uur.  1034 
De boog is vanaf het eind van het puntstuk goed zichtbaar en is in de huidige situatie ook met 1035 
bochtschilden geaccentueerd. In de buitenbocht ligt een brede grasberm, waardoor de berm ook 1036 
vergevingsgezind is.  1037 
De afrit staat wel bekend als een doorstromingsknelpunt. Op zich is de capaciteit voldoende voor de 1038 
geprognosticeerde intensiteit, maar het vroegtijdig decelereren van vrachtauto’s in het weefvak 1039 
voorafgaand aan de afrit resulteert in terugslag op de afwikkeling in het weefvak. 1040 
De afrit ligt ingeklemd tussen de doorgaande snelweg en een bedrijvenpark. Aanpassing naar een ROA 1041 
conform ontwerp vergt verwerving van minimaal 1 bedrijfspand. 1042 
Het verloop van de afrit is als volgt: 1043 

Ontwerpaspect Waarde in ontwerp Minimum eis ROA 
Voldoet/ 
Voldoet 
niet 
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Verloop horizontaal alignement in 
boogstralen  

Rechtsdraaiende boog R=50 m 85 m 
 

Verticaal alignement, Dalboog 60 m 200 m 
 

Verticaal alignement, Topboog 3000 m 3000 m (70 km/u) 
 

Deceleratielengte 104 m  118 (90>40 km/u) 
 

Uitrijhoek  6% 5 - 10% 
 

 1044 
Binnen het project is afgesproken, om een aanpassing van deze afrit in de verkenningsfase niet nader te 1045 
onderzoeken, maar dit wel als aandachtspunt mee te nemen naar de planuitwerkingsfase. 1046 

4.1.27 Aansluiting Barendrecht toerit d 1047 

Toerit d van aansluiting Barendrecht valt weliswaar buiten de scope van het project, maar is desondanks 1048 
als onderdeel van de autosnelweg wel getoetst. De toerit heeft een S-vormig verloop, dat is gerelateerd 1049 
aan het verloop van afrit c. 1050 

Ontwerpaspect Waarde in ontwerp Minimum eis ROA 
Voldoet/ 
Voldoet 
niet 

Verloop horizontaal alignement in 
boogstralen  

Linksdraaiende boog R=80 m 
Rechtsdraaiende boog R=165 m 

85 m (50 km/u) 
180 m (70 km/u)  

Verticaal alignement, Dalboog 60 m 200 m 
 

Verticaal alignement, Topboog 3000 m 3000 m (70 km/u) 
 

Acceleratielengte 280 m  n.v.t. (70 > 90 km/u)  

Inrijhoek  3% 2 - 3% 
 

 1051 
De twee bogen hebben respectievelijk een boogstraal van R=80 en R=160 (gemeten vanuit het DTB). 1052 
De boogstralen komen globaal overeen met ontwerpsnelheden van 50 en 70 km/uur, Daarmee kan 1053 
worden geconcludeerd, dat het verloop van de toerit nagenoeg ROA conform is. Ook is er voldoende 1054 
acceleratielengte aanwezig. 1055 
De krappe dalboog is het gevolg van de verkanting in de kruisende weg aan het begin van de toerit en het 1056 
feit, dat de helling van de toerit al direct aan het begin omhoog loopt. Het is een bestaande situatie, de 1057 
gezien de lage snelheid van het verkeer ter plaatse van de dalboog geen groot verkeersveiligheidsrisico 1058 
vormt.  1059 

4.1.28 Aansluiting Barendrecht afrit a 1060 

Afrit a van aansluiting Barendrecht valt weliswaar buiten de scope van het project, maar is desondanks als 1061 
onderdeel van de autosnelweg wel getoetst. De afrit begint met een uitvoeging vanaf de parallelbaan 1062 
A15PRR. De uitvoeging begint vrijwel direct na het puntstuk aan het eind van het weefvak tussen knp 1063 
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Vaanplein en aansluiting Barendrecht. De opdikking met opstelvakken voor de VRI geregelde kruising 1064 
onderaan de afrit begint al aan het begin van tweede boog. 1065 
Het verloop van de afrit is als volgt: 1066 

Ontwerpaspect Waarde in ontwerp Minimum eis ROA 
Voldoet/ 
Voldoet 
niet 

Verloop horizontaal alignement in 
boogstralen  

Linksdraaiende boog R=800 m 
Rechtsdraaiende boog R=150 m 

700 m (90 km/u) 
85 m (50 km/u)  

Verticaal alignement, Dalboog 1500 m 200 m (50 km/u) 
 

Verticaal alignement, Topboog 3000 m 3000 m (70 km/u) 
 

Deceleratielengte 175 m  95 (90 > 70 km/u) 
 

Uitrijhoek  5% 5 - 10% 
 

  1067 

4.1.29 Aansluiting Barendrecht toerit b 1068 

Toerit b van aansluiting Barendrecht valt weliswaar buiten de scope van het project, maar is desondanks 1069 
als onderdeel van de autosnelweg wel getoetst. De toerit heeft een lusvomig verloop met een 1070 
hoekverdraaiing van ca 125o.  1071 

Ontwerpaspect Waarde in ontwerp Minimum eis ROA 
Voldoet/ 
Voldoet 
niet 

Verloop horizontaal alignement in 
boogstralen  

Rechtsdraaiende boog R=70 m 
85 m (50 km/u) 
  

Verticaal alignement, Dalboog 1500 m 200 m (50 km/u) 
 

Verticaal alignement, Topboog 2200 m 3000 m (70 km/u) 
 

Acceleratielengte 175 m  130 (70 > 90 km/u) 
 

Uitrijhoek  3% 2 - 3% 
 

 1072 
De toerit ligt ingeklemd tussen het onderliggend wegennet en de rijksweg. De krappe boog in de toerit is 1073 
hiervan het gevolg. De toerit eindigt in een lang weefvak op de parallelrijbaan en er is voldoende 1074 
acceleratielengte aanwezig. 1075 
De krappe topboog heeft een kleine lengte, waardoor er geen sprake is van een beperking in zichtlengte. 1076 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

4 augustus 2022   BH7340-MI-RP-220103-1645 43  

 

4.1.30 Verbindingsweg A15n in knp Vaanplein 1077 

De samenvoeging van de verbindingswegen A15n en A29u wordt in oplossingsrichting A aangepast. In de 1078 
huidige situatie voegt verbindingsweg A29r in op verbindingsweg A15n  en vervolgens voegt 1079 
verbindingsweg A15n samen met verbindingsweg A29u tot een weefvak 2+1 > 1+2.  1080 

 1081 
In het ontwerp wordt de invoeging van verbindingsweg A29r omgebouwd naar een samenvoeging. 1082 
Vervolgens voegt de tweestrooks verbindingsweg A15n samen met verbindingsweg A29u dmv een 1083 
tapersamenvoeging. 1084 
Verbindingsweg A15n heeft ter plaatse van de aanpassing een verloop van : 1085 
 1086 

Ontwerpaspect Waarde in ontwerp Minimum eis ROA 
Voldoet/ 
Voldoet 
niet 

Verloop horizontaal alignement in 
boogstralen  

Horizontale boog linksdraaiend 
R=2000 
Rechtstand 
Horizontale boog rechtsdraaiend 
R=2000 

350 m (90 km/u) 
 

Verticaal alignement, Dalboog 13200 700 m (90 km/u) 
 

Verticaal alignement, Topboog 6600 6600 m (90 km/u) 
 

 1087 

4.2 Kunstwerken 1088 

In het tracé van de A16 en A15 ligt een groot aantal kunstwerken. Voor het overgrote deel zijn het 1089 
betonnen viaducten. Het betreft zowel viaducten met in het werk gestorte dekken als viaducten met een 1090 
dek van prefab liggers. De meeste viaducten zijn in voorgaande weguitbreidingen al een keer aangepast. 1091 
Soms is het viaduct in de parallelrijbaan anders van constructie dan het viaduct in de hoofdrijbaan. 1092 
De Van Brienenoordbrug wordt in dit project niet aangepast. Hier loopt momenteel een renovatie- en 1093 
vervangingsproject voor. 1094 
Een bijzonder kunstwerk is de Cornelis van Beverenbrug. Dit is een stalen fietsbrug in de vorm van een 1095 
tuibrug over de A16 net ten zuiden van de aansluiting Feijenoord.  1096 
In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van alle kunstwerken in het project, die worden 1097 
beïnvloed door de maatregelen in oplossingsrichting A. 1098 
 1099 

Weg Kilometrering Kruising met Welk kunstwerk Type kunstwerk Lengte 
Aanpassing in Alt 

A 
Huidige 
breedte 

A16 16.0 Hoofdweg Viaduct in de A16 
In het werk gestort 

viaduct 
55 Verbreden 29,47 

A29r 

A15n 

A29u 
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Weg Kilometrering Kruising met Welk kunstwerk Type kunstwerk Lengte 
Aanpassing in Alt 

A 
Huidige 
breedte 

A16 16.6 Lagelandsepad 
Fietstunnel 

onderdoor de A16 
Onderdoorgang 65 Verlengen  

A16 17.0 Prinsenlaan Viaduct in de A16 
Deels in het werk 

gestort, deels 
prefab liggers 

60 Verbreden 54 

A16 17.35 Lucie Vuylstekeweg Viaduct in de A16 
Dek op 

combiwanden 
16 Verbreden 54 

A16 18.05 Kralingseweg Viaduct in de A16 ? 28 Geen 19,18,18,20/23 

A16 18.4 
Jaques Dutilhweg en 

ringvaart 
Viaduct in de A16 

Deels in het werk 
gestort, deels 
prefab liggers 

100 Geen 16,17,19,19 

A16 18.75 s-Gravenweg Viaduct in de A16 
Deels in het werk 

gestort, deels 
prefab liggers 

47 Geen 19,18,18,19 

A16 18.8 
Spoorviaduct 

Kralingse Zoom 
Viaduct in de A16 

Deels in het werk 
gestort, deels 
prefab liggers 

50 Geen 21,18,21,18 

A16 19.5 
Noordelijke 
viaducten 

Kralingseplein 
Viaduct in de A16 

Deels in het werk 
gestort, deels 
prefab liggers 

67 Geen 15,17,17,15 

A16 19.7 
Zuidelijke viaducten 

Kralingseplein 
Viaduct in de A16 

Deels in het werk 
gestort, deels 
prefab liggers 

67 Geen 15,15,17,12 

A16 20.3 - 21.6 
Van 

Brienenoordbrug 
Brug in de A16 

Stalen boogbrug 
met stalen 

aanbruggen 

 Geen  

A16 21.8 Koninginneweg 
Onderdoorgang 

onderdoor de A16 

Deels in het werk 
gestort, deels 
prefab liggers 

 Geen  

A16 22.0 
John F 

Kennedyviaduct 
Viaduct over de A16 Kokerligger  Geen  

A16 22.9 
Cornelis van 
Beverenbrug 

Fietsbrug over de 
A16 

Stalen fietsviaduct 125 
Sloop en 

nieuwbouw 
8 

A16 23.5 
Groeninx van 
Zoelenviaduct 

Viaduct over de A16 
Viaduct met prefab 

liggers 
105 

HRL zonder 
vluchtstrook? 

23 

A16 25.65 Populierenlaan Viaduct over de A16 
Viaduct met prefab 

liggers 
195 

A15HRR zonder 
vluchtstrook? 

16 

A16 26.45 Lagendijk Viaduct over de A16 
Viaduct met prefab 

liggers 
165 

A15HRR zonder 
vluchtsrook? 

13 

 27.0 Geerlaan Viaduct over de A16 
Viaduct met prefab 

liggers 
45 Geen 17 

        

A15  
Viaduct in knp 

Ridderster over A16 
PRR 

Viaduct in 
verbindingsweg 

A16r 

Viaduct met prefab 
liggers 

80 Verbreden 15/18 

A15 62.5 
IJsselmondse 

Randweg 
Viaduct in de A15 

Viaduct met prefab 
liggers 

75 
Sloop/nieuwbouw 

en verbreden 
19,25,27,19 

A15 61.8 Spoorviaduct Viaduct in de A15 
Viaduct met prefab 

liggers 
92 

Sloop/nieuwbouw 
en verbreden 

15,23,31 

A15 61.2 
1e 

Barendrechtseweg 
Viaduct in de A15 

Viaduct met prefab 
liggers 

48 Verbreden 48,33 
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Weg Kilometrering Kruising met Welk kunstwerk Type kunstwerk Lengte 
Aanpassing in Alt 

A 
Huidige 
breedte 

A15 60.65 Kooiwalbospad Viaduct in de A16 
Viaduct met prefab 

liggers 
17 Verbreden 12,37,39 

                

 1100 
In het inpassend ontwerp zijn ter plaatse van de kunstwerken geen aanpassingen aan het ontwerp 1101 
doorgevoerd omdat er geen gedetailleerde informatie over de kunstwerken beschikbaar was.  1102 
In de planuitwerkingsfase dient per kunstwerk nader te worden onderzocht en besloten welke 1103 
maatregelen worden genomen om het wegontwerp in te kunnen passen.  1104 
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5 Oplossingsrichting B 1105 

5.1 Toelichting maatregelen 1106 

In Bijlage 2 is het wegontwerp van oplossingsrichting B inclusief de voorziene maatregelen weergegeven 1107 
zoals die is uitgewerkt in het Inpassend ontwerp. 1108 
 1109 
Veel alignementen zijn in de alternatieven gelijk. De ligging van de doorgaande hoofdrijbanen en 1110 
parallelrijbanen worden niet aangepast. Toe en afritten worden alleen bij de aansluiting aan de 1111 
doorgaande rijbaan aangepast. 1112 
In dit hoofdstuk en in hoofdstuk 6 (Oplossingsrichting C) worden dan ook alleen die alignementen 1113 
toegelicht, die afwijken van oplossingsrichting A. 1114 

5.1.1 Hoofdrijbaan A16 1115 

Het verloop van de hoofdrijbanen van de A16 is bij oplossingsrichting B gelijk aan oplossingsrichting A. 1116 
Voor de analyse van het alignement zie paragraaf 4.1.1.1 1117 

5.1.2 Parallelrijbaan A16 1118 

Het verloop van de parallelrijbanen van de A16 is bij oplossingsrichting B gelijk aan oplossingsrichting A. 1119 
voor de analyse van het alignement zie paragraaf 3.11.2 1120 

5.1.3 Aansluiting Prins Alexander toerit b 1121 

Het verloop van toerit b van aansluiting Prins Alexander is bij oplossingsrichting B gelijk aan 1122 
oplossingsrichting A. voor de analyse van het alignement zie paragraaf 4.1.2 1123 

5.1.4 Aansluiting Prins Alexander afrit c 1124 

Het verloop van afrit c van aansluiting Prins Alexander is bij oplossingsrichting B voor het grootste deel 1125 
gelijk aan oplossingsrichting A. De afwijking ligt in het punt van afsplitsing. Omdat in oplossingsrichting B 1126 
er na de afrit van de aansluiting Kralingen geen parallelbaan meer aanwezig is, voegt de afrit uit op de 1127 
hoofdrijbaan. De uitvoeging vormt samen met de invoeging van de toerit van de aansluiting Kralingen een 1128 
symmetrisch 5+1 weefvak. Het alignement van de afrit is na het weefvak verder gelijk aan 1129 
oplossingsrichting A. Voor de analyse van het alignement zie paragraaf 4.1.3 1130 

5.1.5 Aansluiting Kralingen afrit a 1131 

Het verloop van afrit a van aansluiting Kralingen is bij oplossingsrichting B gelijk aan oplossingsrichting A. 1132 
voor de analyse van het alignement zie paragraaf 4.1.4. 1133 

5.1.6 Aansluiting Kralingen toerit b 1134 

Het verloop van toerit b van aansluiting Kralingen blijft zowel in oplossingsrichting A als oplossingsrichting 1135 
B in de huidige vorm gehandhaafd. Voor een analyse van het alignement zie paragraaf 4.1.5. 1136 

5.1.7 Aansluiting Kralingen afrit c 1137 

Het verloop van afrit c van aansluiting Kralingen blijft zowel in oplossingsrichting A als oplossingsrichting B 1138 
in de huidige vorm gehandhaafd. Voor een analyse van het alignement zie paragraaf 4.1.6. 1139 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

4 augustus 2022   BH7340-MI-RP-220103-1645 47  

 

5.1.8 Aansluiting Kralingen toerit d 1140 

Het verloop van toerit d van aansluiting Kralingen blijft zowel in oplossingsrichting A als oplossingsrichting 1141 
B in de huidige vorm gehandhaafd. Voor een analyse van het alignement zie paragraaf 4.1.7. 1142 

5.1.9 Aansluiting Capelle aan den IJssel afrit a 1143 

Het verloop van afrit a van aansluiting Capelle aan den IJssel is bij oplossingsrichting B gelijk aan 1144 
oplossingsrichting A. voor de analyse van het alignement zie paragraaf 4.1.8. 1145 

5.1.10 Aansluiting Capelle aan den IJssel toerit b 1146 

Het verloop van toerit b van aansluiting Capelle aan den IJssel is bij oplossingsrichting B gelijk aan 1147 
oplossingsrichting A. voor de analyse van het alignement zie paragraaf 4.1.9. 1148 

5.1.11 Aansluiting Capelle aan den IJssel afrit c 1149 

Het verloop van afrit c van aansluiting Capelle aan den IJssel is bij oplossingsrichting B gelijk aan 1150 
oplossingsrichting A. voor de analyse van het alignement zie paragraaf 4.1.10. 1151 

5.1.12 Aansluiting Capelle aan den IJssel toerit d 1152 

Het verloop van toerit d van aansluiting Capelle aan den IJssel is bij oplossingsrichting B gelijk aan 1153 
oplossingsrichting A. voor de analyse van het alignement zie paragraaf 4.1.11. 1154 

5.1.13 Doorsteek parallelbaan – hoofdrijbaan 1155 

De doorsteek ter hoogte van de Cornelis van Beverenbrug heeft in oplossingsrichting B een zelfde vorm 1156 
als in oplossingsrichting A. Voor een analyse van het alignement zie paragraaf 4.1.16 1157 

5.1.14 Aansluiting Feijenoord afrit a 1158 

Het verloop van afrit a van aansluiting Feijenoord is bij oplossingsrichting B gelijk aan oplossingsrichting 1159 
A. voor de analyse van het alignement zie paragraaf 4.1.12. 1160 

5.1.15 Aansluiting Feijenoord toerit b 1161 

Het verloop van toerit b van aansluiting Feijenoord is bij oplossingsrichting B gelijk aan oplossingsrichting 1162 
A. voor de analyse van het alignement zie paragraaf 4.1.13. 1163 

5.1.16 Aansluiting Feijenoord afrit u 1164 

Het verloop van afrit u van aansluiting Feijenoord is bij oplossingsrichting B gelijk aan oplossingsrichting 1165 
A. voor de analyse van het alignement zie paragraaf 4.1.14 1166 

5.1.17 Aansluiting Feijenoord toerit d 1167 

Het verloop van toerit d van aansluiting Feijenoord is bij oplossingsrichting B gelijk aan oplossingsrichting 1168 
A. voor de analyse van het alignement zie paragraaf 4.1.15. 1169 

5.1.18 Knooppunt Ridderkerk noord verbindingsweg A16y 1170 

Het verloop van verbindingsweg A16y in knooppunt Ridderkerk noord is bij oplossingsrichting B gelijk aan 1171 
oplossingsrichting A. voor de analyse van het alignement zie paragraaf 0. 1172 
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5.1.19 Knooppunt Ridderkerk noord verbindingsweg A38p 1173 

Het verloop van verbindingsweg A38p in knooppunt Ridderkerk noord is bij oplossingsrichting B gelijk aan 1174 
oplossingsrichting A. voor de analyse van het alignement zie paragraaf 4.1.18. 1175 

5.1.20 Knooppunt Ridderkerk noord verbindingsweg A16x 1176 

Het verloop van verbindingsweg A16x in knooppunt Ridderkerk noord is bij oplossingsrichting B gelijk aan 1177 
oplossingsrichting A. voor de analyse van het alignement zie paragraaf 4.1.19. 1178 

5.1.21 Knooppunt Ridderkerk noord verbindingsweg A15Re 1179 

Het verloop van verbindingsweg A15Re in knooppunt Ridderkerk noord is bij oplossingsrichting B gelijk 1180 
aan oplossingsrichting A. voor de analyse van het alignement zie paragraaf 4.1.20 1181 

5.1.22 Hoofdrijbaan A15 1182 

Het verloop van de hoofdrijbanen A15 HRR en A15 HRL is bij oplossingsrichting B gelijk aan 1183 
oplossingsrichting A. voor de analyse van het alignement zie paragraaf Fout! Verwijzingsbron niet 1184 
gevonden.. 1185 

5.1.23 Parallelrijbaan A15y – Verbindingsweg A15h 1186 

Het alignement van de parallelbaan A15 Links (A15y overgaand in A15n en verderop in A15h) start in dit 1187 
project in het hart van knooppunt Ridderkerk-noord thv km 63.800 en loopt tot ca km 60.400. De 1188 
parallelbaan heeft het volgende verloop: 1189 

Ontwerpaspect Waarde in ontwerp Minimum eis ROA 
Voldoet/ 
Voldoet 
niet 

Verloop horizontaal alignement in 
boogstralen  

 Rechtstand 
 Overgangsboog A=266 
 Horizontale boog 

rechtsdraaiend R=800 
 Overgangsboog A=266 
 Rechtstand 
 Overgangsboog A=200 
 Horizontale boog 

linksdraaiend R=600 
 Overgangsboog A=200 
 Rechtstand 
 Overgangsboog A=300 
 Horizontale boog 

rechtsdraaiend R=900 
 Rechtstand 
 Overgangsboog A=300 
 Rechtstand 
 Horizontale boog 

rechtsdraaiend R=10000 
 Horizontale boog 

rechtsdraaiend R=2000 

350 m (90 km/u) 
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 Overgangsboog A=500 
 Horizontale boog 

rechtsdraaiend R=1500 
 Overgangsboog 2 x A=500 
 Rechtstand 
 Horizontale boog 

rechtsdraaiend R=2000 

Verticaal alignement (in knp 
Ridderkek noord), Dalboog 

13200 700 m (90 km/u) 
 

Verticaal alignement (in knp 
Ridderkerk-noord), Topboog 

6600 6600 m (90 km/u) 
 

 1190 

5.1.24 Parallelbaan A15 na splitsing A15n / A15h 1191 

Ter hoogte van ca km 61.480 splitst de parallelbaan in VW A15h (richting A29) en de doorgaande 1192 
parallelbaan A15 n. Het vervolg van A15n heeft het volgende verloop: 1193 

Ontwerpaspect Waarde in ontwerp Minimum eis ROA 
Voldoet/ 
Voldoet 
niet 

Verloop horizontaal alignement in 
boogstralen  

Rechtstand 
Horizontale boog rechtsdraaiend 
R=2000 
Rechtstand 
Horizontale boog rechtsdraaiend 
R=2000 
Rechtstand 
Overgangsboog A=210 
Horizontale boog rechtsdraaiend 
R=630 
Overgangsboog A=210 

350 m (90 km/u) 
 

Verticaal alignement, Dalboog Nagenoeg vlak Nvt  

Verticaal alignement, Topboog Nagenoeg vlak Nvt  

 1194 

5.1.25 Doorsteek A15HRL  naar A15PRL (verbindingsweg q) 1195 

In oplossingsrichting B zit een doorsteek van A15 HRL naar A15PRL. Deze doorsteek begint met een 1196 
afsplitsing van de hoofdrijbaan. Het horizontale verloop tot de samenvoeging met de parallelbaan is als 1197 
volgt: 1198 
 1199 
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 1200 

5.1.26 Verbindingsweg A16r (PRR A16 > HRL A15) 1201 

Het alignement van deze verbindingsweg is gereconstrueerd vanuit het DTB ten behoeve van de 1202 
aansluiting van de verbreding van verbindingsweg A16p. 1203 
 1204 

 1205 
 1206 
 1207 
Verbindingsweg A16r heeft het volgende verloop: 1208 

Ontwerpaspect Waarde in ontwerp Minimum eis ROA 
Voldoet/ 
Voldoet 
niet 

Verloop horizontaal alignement in 
boogstralen  

 Horizontale boog 
linksdraaiend R=2000  

 Rechtstand 
 Overgangsboog A=235 
 Horizontale boog 

rechtsdraaiend R=700 

350 m (90 km/u) 
 

Ontwerpaspect Waarde in ontwerp Minimum eis ROA 
Voldoet/ 
Voldoet 
niet 

Verloop horizontaal alignement in 
boogstralen  

Horizontale boog rechtsdraaiend 
R=2000 
Horizontale boog linksdraaiend 
R=2000 
Horizontale boog rechtsdraaiend 
R=2000 
 

350 m (90 km/u) 
  

Verticaal alignement, Dalboog Nagenoeg vlak 12400 m (120 km/u) 
 

Verticaal alignement, Topboog Nagenoeg vlak 1200 m (120 km/u) 
 

Uitrijhoek  6% 5 - 10% 
 

A16p 

A16r 
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 Overgangsboog A=460 
 Horizontale boog 

rechtsdraaiend R=1250 

Verticaal alignement, Dalboog 13200 1200 m 
 

Verticaal alignement, Topboog 12400 12400 m 
 

Uitrijhoek 5% 5 – 10% 
 

 1209 
 1210 

5.1.27 Verbindingsweg A16p (PRR A16 > PRL A15) 1211 

Het alignement van deze verbindingsweg is aangepast om aan te sluiten bij een verbrede parallelbaan op 1212 
de A15 en begint bij ca km A16 24.6. 1213 
Verbindingsweg A16p heeft het volgende verloop: 1214 

Ontwerpaspect Waarde in ontwerp Minimum eis ROA 
Voldoet/ 
Voldoet 
niet 

Verloop horizontaal alignement in 
boogstralen  

 Rechtstand 
 Overgangsboog A=200 
 Horizontale boog 

rechtsdraaiend R=600 
 Overgangsboog A=200 
 Rechtstand 
 Horizontale boog 

linksdraaiend R=5000 

350 m (90 km/u) 
 

Verticaal alignement, Dalboog 6000 700 
 

Verticaal alignement, Topboog 6600 6600 
 

Uitrijhoek 5% 5 – 10% 
 

 1215 

5.1.28 Aansluiting Barendrecht afrit c 1216 

Het verloop van afrit c van aansluiting Barendrecht is bij oplossingsrichting B gelijk aan oplossingsrichting 1217 
A. voor de analyse van het alignement zie paragraaf 4.1.26. 1218 

5.1.29 Aansluiting Barendrecht toerit d 1219 

Het verloop van toerit d van aansluiting Barendrecht is bij oplossingsrichting B gelijk aan 1220 
oplossingsrichting A. voor de analyse van het alignement zie paragraaf 4.1.27. 1221 
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5.1.30 Aansluiting Barendrecht afrit a 1222 

Het verloop van afrit a van aansluiting Barendrecht is bij oplossingsrichting B gelijk aan oplossingsrichting 1223 
A. voor de analyse van het alignement zie paragraaf 4.1.28. 1224 

5.1.31 Aansluiting Barendrecht toerit b 1225 

Het verloop van toerit b van aansluiting Barendrecht is bij oplossingsrichting B gelijk aan 1226 
oplossingsrichting A. voor de analyse van het alignement zie paragraaf 4.1.29 1227 

5.1.32 Knooppunt Vaanplein verbindingsweg A15 n 1228 

Het verloop va verbindingsweg A15n in  knooppunt Vaanplein is in oplossingsrichting B gelijk aan 1229 
oplossingsrichting A. Voor de analyse van het alighnement zie paragraaf 4.1.30 1230 

5.2 Kunstwerken 1231 

In het tracé van de A16 en A15 ligt een groot aantal kunstwerken. Voor het overgrote deel zijn het 1232 
betonnen viaducten. Het betreft zowel viaducten met in het werk gestorte dekken als viaducten met een 1233 
dek van prefab liggers. De meeste viaducten zijn in voorgaande weguitbreidingen al een keer aangepast. 1234 
Soms is het viaduct in de parallelrijbaan anders van constructie dan het viaduct in de hoofdrijbaan. 1235 
De Van Brienenoordbrug wordt in dit project niet aangepast. Hier loopt momenteel een renovatie- en 1236 
vervangingsproject voor. 1237 
Een bijzonder kunstwerk is de Cornelis van Beverenbrug. Dit is een stalen fietsbrug in de vorm van een 1238 
tuibrug over de A16 net ten zuiden van de aansluiting Feijenoord.  1239 
In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van alle kunstwerken in het project, die worden 1240 
beïnvloed door de maatregelen in oplossingsrichting B. 1241 
 1242 

Weg Kilometrering Kruising met Welk kunstwerk Type kunstwerk Lengte 
Aanpassing in 

Alt B 
Huidige 
breedte 

A16 16.0 Hoofdweg Viaduct in de A16 
In het werk gestort 

viaduct 
55 Verbreden 29,47 

A16 16.6 Lagelandsepad 
Fietstunnel 

onderdoor de A16 
Onderdoorgang 65 Verlengen  

A16 17.0 Prinsenlaan Viaduct in de A16 
Deels in het werk 

gestort, deels 
prefab liggers 

60 Verbreden 54 

A16 17.35 
Lucie 

Vuylstekeweg 
Viaduct in de A16 

Dek op 
combiwanden 

16 Verbreden 54 

A16 18.05 Kralingseweg Viaduct in de A16 ? 28 
1x slopen, 1x 

verbreden 
19,18,18,20/23 

A16 18.4 
Jaques Dutilhweg 

en ringvaart 
Viaduct in de A16 

Deels in het werk 
gestort, deels 
prefab liggers 

100 
1x slopen, 1x 

verbreden 
16,17,19,19 

A16 18.75 s-Gravenweg Viaduct in de A16 
Deels in het werk 

gestort, deels 
prefab liggers 

47 Geen 19,18,18,19 

A16 18.8 
Spoorviaduct 

Kralingse Zoom 
Viaduct in de A16 

Deels in het werk 
gestort, deels 
prefab liggers 

50 Geen 21,18,21,18 

A16 19.5 
Noordelijke 
viaducten 

Kralingseplein 
Viaduct in de A16 

Deels in het werk 
gestort, deels 
prefab liggers 

67 Geen 15,17,17,15 
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A16 19.7 
Zuidelijke 
viaducten 

Kralingseplein 
Viaduct in de A16 

Deels in het werk 
gestort, deels 
prefab liggers 

67 Geen 15,15,17,12 

A16 20.3 - 21.6 
Van 

Brienenoordbrug 
Brug in de A16 

Stalen boogbrug 
met stalen 

aanbruggen 

 Geen  

A16 21.8 Koninginneweg 
Onderdoorgang 

onderdoor de A16 

Deels in het werk 
gestort, deels 
prefab liggers 

 Geen  

A16 22.0 
John F 

Kennedyviaduct 
Viaduct over de A16 Kokerligger  Geen  

A16 22.9 
Cornelis van 
Beverenbrug 

Fietsbrug over de 
A16 

Stalen fietsviaduct 125 
Sloop en 

nieuwbouw 
8 

A16 23.5 
Groeninx van 
Zoelenviaduct 

Viaduct over de A16 
Viaduct met 

prefab liggers 
105 

HRL zonder 
vluchtstrook? 

23 

A16 25.65 Populierenlaan Viaduct over de A16 
Viaduct met 

prefab liggers 
195 

A15HRR zonder 
vluchtstrook? 

16 

A16 26.45 Lagendijk Viaduct over de A16 
Viaduct met 

prefab liggers 
165 

A15HRR zonder 
vluchtsrook? 

13 

 27.0 Geerlaan Viaduct over de A16 
Viaduct met 

prefab liggers 
45 Geen 17 

        

A15  
Viaduct in knp 
Ridderster over 

A16 PRR 

Viaduct in 
verbindingsweg 

A16r 

Viaduct met 
prefab liggers 

80 Verbreden 15/18 

A15 62.5 
IJsselmondse 

Randweg 
Viaduct in de A15 

Viaduct met 
prefab liggers 

75 Geen 19,25,27,19 

A15 61.8 Spoorviaduct Viaduct in de A15 
Viaduct met 

prefab liggers 
92 Verbreden 15,23,31 

A15 61.2 
1e 

Barendrechtseweg 
Viaduct in de A15 

Viaduct met 
prefab liggers 

48 1x nieuwbouw 48,33 

A15 60.65 Kooiwalbospad Viaduct in de A16 
Viaduct met 

prefab liggers 
17 1x verbreden 12,37,39 

                

 1243 
In het inpassend ontwerp zijn ter plaatse van de kunstwerken geen aanpassingen aan het ontwerp 1244 
doorgevoerd omdat er geen gedetailleerde informatie over de kunstwerken beschikbaar was.  1245 
In de planuitwerkingsfase dient per kunstwerk nader te worden onderzocht en besloten welke 1246 
maatregelen worden genomen om het wegontwerp in te kunnen passen. 1247 
  1248 
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6 Oplossingsrichting C 1249 

6.1 Toelichting maatregelen 1250 

In Bijlage 3 is het wegontwerp van oplossingsrichting C inclusief de voorziene maatregelen weergegeven 1251 
zoals die is uitgewerkt in het Inpassend ontwerp. 1252 
 1253 
Veel alignementen zijn in de alternatieven gelijk. In oplossingsrichting C worden op de A16 tussen 1254 
aansluiting Capelle aan den IJssel en knooppunt Ridderkerk noord de hoofdrijbaan en de parallelbaan 1255 
samengevoegd. Op dit gedeelte vervalt de parallelbaan. 1256 
De ligging van de doorgaande hoofdrijbanen en de resterende delen van de parallelrijbanen worden niet 1257 
aangepast. Toe en afritten worden alleen bij de aansluiting aan de doorgaande rijbaan aangepast. 1258 
In dit hoofdstuk worden dan ook alleen die alignementen getoetst, die afwijken van oplossingsrichting A. 1259 

6.1.1 Hoofdrijbaan A16 1260 

Het verloop van de hoofdrijbanen van de A16 is bij oplossingsrichting C gelijk aan oplossingsrichting A. 1261 
Voor de analyse van het alignement zie paragraaf 4.1.1.1 1262 

6.1.2 Parallelrijbaan A16 1263 

Het verloop van de parallelrijbanen van de A16 tussen globaal aansluiting Kralingen en aansluiting 1264 
Capelle aan den IJssel en tussen de knooppunten Ridderkerk-noord en Ridderkerk-zuid is bij 1265 
oplossingsrichting C gelijk aan oplossingsrichting A. voor de analyse van het alignement zie paragraaf 1266 
3.11.2 1267 

6.1.3 Aansluiting Prins Alexander toerit b 1268 

Het verloop van toerit b van aansluiting Prins Alexander is bij oplossingsrichting C gelijk aan 1269 
oplossingsrichting A. voor de analyse van het alignement zie paragraaf 4.1.2 1270 

6.1.4 Aansluiting Prins Alexander afrit c 1271 

Het verloop van afrit c van aansluiting Prins Alexander is bij oplossingsrichting C vrijwel gelijk aan 1272 
oplossingsrichting A. voor de analyse van het alignement zie paragraaf 4.1.3 1273 

6.1.5 Aansluiting Kralingen afrit a 1274 

Het verloop van afrit a van aansluiting Kralingen is bij oplossingsrichting C gelijk aan oplossingsrichting A. 1275 
voor de analyse van het alignement zie paragraaf 4.1.4. 1276 

6.1.6 Aansluiting Kralingen toerit b 1277 

Het verloop van toerit b van aansluiting Kralingen blijft zowel in oplossingsrichting A, B als C in de huidige 1278 
vorm gehandhaafd. Voor een analyse van het alignement zie paragraaf 4.1.5. 1279 

6.1.7 Aansluiting Kralingen afrit c 1280 

Het verloop van afrit c van aansluiting Kralingen blijft zowel in oplossingsrichting A, B als C in de huidige 1281 
vorm gehandhaafd. Voor een analyse van het alignement zie paragraaf 4.1.6. 1282 
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6.1.8 Aansluiting Kralingen toerit d 1283 

Het verloop van toerit d van aansluiting Kralingen blijft zowel in oplossingsrichting A, B als C in de huidige 1284 
vorm gehandhaafd. Voor een analyse van het alignement zie paragraaf 4.1.7. 1285 

6.1.9 Beëindiging parallelbaan thv aansl Capelle aan den IJssel 1286 

Ter hoogte van het huidige puntstuk van afrit a van aansluiting Capelle aan den IJssel buigt de 1287 
parallelbaan af naar links om samen te voegen met de hoofdrijbaan. Het verloop van de parallelbaan na 1288 
het puntstuk is als volgt 1289 

Ontwerpaspect Waarde in ontwerp Minimum eis ROA 
Voldoet/ 
Voldoet 
niet 

Verloop horizontaal alignement in 
boogstralen  

Horizontale boog linksdraaiend R= 
1000m 
Horizontale boog rechtsdraaiend R= 
2000m 

350 m (90 km/u) 
 

Verticaal alignement, Dalboog Nagenoeg vlak 700 (90 km/u) 
 

Verticaal alignement, Topboog Nagenoeg vlak 6600 (90 km/u) 
 

Uitrijhoek 7% 5 – 10% 
 

Inrijhoek 2% 2 – 3% 
 

 1290 

6.1.10 Aansluiting Capelle aan den IJssel afrit a 1291 

Het verloop van afrit a van aansluiting Capelle aan den IJssel is bij oplossingsrichting C gelijk aan 1292 
oplossingsrichting A. voor de analyse van het alignement zie paragraaf 4.1.8. 1293 

6.1.11 Aansluiting Capelle aan den IJssel toerit b 1294 

Het verloop van toerit b van aansluiting Capelle aan den IJssel wijkt bij oplossingsrichting C af van het 1295 
verloop bij oplossingsrichting A en B. Aan het begin heeft de toerit hetzelfde verloop. Na de 1296 
rijstrookbeëindiging loopt de toerit over een lengte van 750 m parallel aan de hoofdrijbaan. De lengte van 1297 
750 m is de vereiste turbulentielengte tussen een rijstrookbeëindiging en een samenvoeging. Hierdoor 1298 
komt de samenvoeging op de brug te liggen. De tussenberm tussen de toerit en de hoofdrijbaan heeft 1299 
door de beperkte breedte op de brug een afwijkende breedte (conform huidige situatie).  1300 
 1301 

Ontwerpaspect Waarde in ontwerp Minimum eis ROA 
Voldoet/ 
Voldoet 
niet 

Inrijhoek 3% 2 – 3% 
 

 1302 
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6.1.12 Aansluiting Capelle aan den IJssel afrit c 1303 

Het verloop van afrit c van aansluiting Capelle aan den IJssel is bij oplossingsrichting C is bij 1304 
oplossingsrichting C gelijk aan oplossingsrichting A. voor de analyse van het alignement, zie paragraaf 1305 
4.1.11. 1306 

6.1.13 Aansluiting Capelle aan den IJssel toerit d 1307 

Het verloop van toerit d van aansluiting Capelle aan den IJssel is bij oplossingsrichting C gelijk aan 1308 
oplossingsrichting A. voor de analyse van het alignement zie paragraaf 4.1.11. Door de verbreding van de 1309 
parallelbaan wijzigt het horizontaal alignement ter plaatse van de aansluiting op de nieuwe parallelbaan. 1310 

Ontwerpaspect Waarde in ontwerp Minimum eis ROA 
Voldoet/ 
Voldoet 
niet 

Verloop horizontaal alignement in 
boogstralen  

Rechtsdraaiende boog R=867 m 350 m (70 km/u) 
 

Verticaal alignement, Dalboog 300 m 200 m (50 km/u) 
 

Verticaal alignement, Topboog 5200 m 3000 m (70 km/u) 
 

Acceleratielengte 
175 m (afstand rijstrookbeëindiging 
tot puntstuk) 

135 (90>0 km/u) 
 

Inrijhoek  8% 5 - 8% 
 

  1311 

6.1.14 Aansluiting Feijenoord afrit a 1312 

Het verloop van afrit a van aansluiting Feijenoord is bij oplossingsrichting C gelijk aan oplossingsrichting 1313 
A. voor de analyse van het alignement zie paragraaf 4.1.12. Doordat op de Brienenoordbrug de 1314 
tussenberm vervalt, wijzigt de uitrijhoek van de afrit Feijenoord. 1315 

Ontwerpaspect Waarde in ontwerp Minimum eis ROA 
Voldoet/ 
Voldoet 
niet 

Uitrijhoek 7% 5 – 8% 
 

 1316 

6.1.15 Aansluiting Feijenoord toerit b 1317 

Doordat de tussenberm tussen de hoofdrijbaan en de parallelbaan vervalt, wijzigt het verloop van toerit b 1318 
van aansluiting Feijenoord. Het laatste deel van de toerit heeft een horizontale rechtsdraaiende boog met 1319 
R= 300 m 1320 

Ontwerpaspect Waarde in ontwerp Minimum eis ROA 
Voldoet/ 
Voldoet 
niet 
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Verloop horizontaal alignement in 
boogstralen  

Horizontale boog linksdraaiend R= 
350 m 
 

350 m (70 km/u) 
 

 1321 

6.1.16 Aansluiting Feijenoord afrit u 1322 

Het verloop van afrit u van aansluiting Feijenoord is bij oplossingsrichting C gelijk aan oplossingsrichting 1323 
A. voor de analyse van het alignement zie paragraaf 4.1.14 1324 

6.1.17 Aansluiting Feijenoord toerit d 1325 

Het verloop van toerit d van aansluiting Feijenoord is bij oplossingsrichting C voor het grootste deel gelijk 1326 
aan oplossingsrichting A. voor de analyse van het alignement zie paragraaf 4.1.15. Over het laatste deel 1327 
wordt de boogstraal van de rechtsdraaiende boog groter (R=60 m) om aan te sluiten bij de nieuwe ligging 1328 
van de hoofdrijbaan.  1329 
De afwijkingen in deze toerit zijn verder gelijk aan oplossingsrichting A en B. Voor een analyse zie 4.1.15 1330 

6.1.18 Knooppunt Ridderkerk noord verbindingsweg A16y 1331 

Het verloop van verbindingsweg A16y (parallelbaan A16PRL) in knooppunt Ridderkerk-noord wijkt in 1332 
oplossingsrichting C af van de ligging in oplossingsrichting A en B. Doordat de parallelstructuur tussen 1333 
aansluiting Feijenoord en aansluiting Capelle aan den IJssel wordt opgeheven, gaat verkeer met 1334 
bestemming de aansluitingen Kralingen en Capelle aan den IJssel niet meer over deze parallelbaan. De 1335 
verbindingswegen A38w en A16y voegen samen op dezelfde locatie als in de huidige situatie. 1336 
Verbindingsweg A16y heeft na de samenvoeging een gewijzigd verloop als gevolg van de verschoven 1337 
ligging van de parallelbaan. 1338 

Ontwerpaspect Waarde in ontwerp Minimum eis ROA 
Voldoet/ 
Voldoet 
niet 

Verloop horizontaal alignement in 
boogstralen  

Horizontale boog linksdraaiend R= 
800 m 
2x Overgangsboog A=150 
Horizontale boog rechtsdraaiend R= 
495 m 

350 m (90 km/u) 
 

Verticaal alignement, Dalboog 13200 700 (90 km/u) 
 

Verticaal alignement, Topboog 12400 6600 (90 km/u) 
 

   1339 

6.1.19 Knooppunt Ridderkerk noord verbindingsweg A38p 1340 

Het verloop van verbindingsweg A38p in knooppunt Ridderkerk noord is bij oplossingsrichting C gelijk aan 1341 
oplossingsrichting A. voor de analyse van het alignement zie paragraaf 4.1.18. 1342 

6.1.20 Knooppunt Ridderkerk noord verbindingsweg A16x 1343 

Het verloop van verbindingsweg A16x in knooppunt Ridderkerk noord blijft in oplossingsrichting C 1344 
ongewijzigd. De huidige ligging en breedte worden gehandhaafd. 1345 
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6.1.21 Knooppunt Ridderkerk noord verbindingsweg A15Re 1346 

Het verloop van verbindingsweg A15Re in knooppunt Ridderkerk noord blijft in oplossingsrichting C 1347 
ongewijzigd. De huidige ligging en breedte worden gehandhaafd. 1348 

6.1.22 Hoofdrijbaan A15 1349 

Het verloop van de hoofdrijbanen A15 HRR en A15 HRL is bij oplossingsrichting B gelijk aan 1350 
oplossingsrichting A. voor de analyse van het alignement zie paragraaf Fout! Verwijzingsbron niet 1351 
gevonden.. 1352 

6.1.23 Parallelrijbaan A15y – Verbindingsweg A15h 1353 

Het alignement van de parallelbaan A15 Links (A15y overgaand in A15n en verderop in A15h) start in dit 1354 
project in het hart van knooppunt Ridderkerk-noord thv km 63.800 en loopt tot ca km 60.400. De 1355 
parallelbaan heeft het volgende verloop: 1356 

Ontwerpaspect Waarde in ontwerp Minimum eis ROA 
Voldoet/ 
Voldoet 
niet 

Verloop horizontaal alignement in 
boogstralen  

 Rechtstand 
 Overgangsboog A=266 
 Horizontale boog 

rechtsdraaiend R=800 
 Overgangsboog A=266 
 Rechtstand 
 Overgangsboog A=200 
 Horizontale boog 

linksdraaiend R=600 
 Overgangsboog A=200 
 Rechtstand 
 Overgangsboog A=300 
 Horizontale boog 

rechtsdraaiend R=900 
 Rechtstand 
 Overgangsboog A=300 
 Rechtstand 
 Horizontale boog 

rechtsdraaiend R=10000 
 Horizontale boog 

rechtsdraaiend R=2000 
 Horizontale boog R=10000 
 Horizontale boog 

rechtsdraaiend R=2000 

350 m (90 km/u) 
 

Verticaal alignement, Dalboog 9000 m 700 (90 km/u) 
 

Verticaal alignement, Topboog 6600 m 6600 (90 km/u) 
 

 1357 
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6.1.24 Parallelbaan A15 na splitsing A15n / A15h 1358 

Ter hoogte van ca km 61.480 splitst de parallelbaan in VW A15h (richting A29) en de doorgaande 1359 
parallelbaan A15 n. Het vervolg van A15n heeft het volgende verloop: 1360 

Ontwerpaspect Waarde in ontwerp Minimum eis ROA 
Voldoet/ 
Voldoet 
niet 

Verloop horizontaal alignement in 
boogstralen  

 Rechtstand 
 Horizontale boog 

linksdraaiend R=4000 
 Horizontale boog 

rechtsdraaiend R=2000 

350 m (90 km/u) 
 

Verticaal alignement, Dalboog 13200 700 (90 km/u) 
 

Verticaal alignement, Topboog N.v.t.   

 1361 

6.1.25 Verbindingsweg A16r (PRR A16 > HRL A15) 1362 

Het alignement van deze verbindingsweg is in oplossingsrichting C gelijk aan het alignement in 1363 
oplossingsrichting B. Voor een analyse van het alignement zie 5.1.26 1364 

Ontwerpaspect Waarde in ontwerp Minimum eis ROA 
Voldoet/ 
Voldoet 
niet 

Verloop horizontaal alignement in 
boogstralen  

 Rechtstand 
 Overgangsboog A=235 
 Horizontale boog 

rechtsdraaiend R=700 
 Overgangsboog A=460 
 Horizontale boog 

rechtsdraaiend R=1250 

350 m (90 km/u) 
 

Verticaal alignement, Dalboog 13200 700 (90 km/u) 
 

Verticaal alignement, Topboog 12400 6600 (90 km/u) 
 

Inrijhoek 7% 5 – 10% 
 

 1365 

6.1.26 Verbindingsweg A16p (PRR A16 > PRL A15) 1366 

Het alignement van deze verbindingsweg is aangepast om aan te sluiten bij een verbrede parallelbaan op 1367 
de A15 en begint bij ca km A16 24.6. 1368 
Verbindingsweg A16p heeft het volgende verloop: 1369 

Ontwerpaspect Waarde in ontwerp Minimum eis ROA 
Voldoet/ 
Voldoet 
niet 
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Verloop horizontaal alignement in 
boogstralen  

 Rechtstand 
 Overgangsboog A=200 
 Horizontale boog 

rechtsdraaiend R=600 
 Overgangsboog A=200 
 Rechtstand 
 Horizontale boog 

linksdraaiend R=8000 

350 m (90 km/u) 
 

Verticaal alignement, Dalboog 6000 700 (90 km/u) 
 

Verticaal alignement, Topboog 6600 6600 (90 km/u) 
 

Uitrijhoek 6% 5 – 10% 
 

 1370 

6.1.27 Aansluiting Barendrecht afrit c 1371 

Het verloop van afrit c van aansluiting Barendrecht is bij oplossingsrichting C gelijk aan oplossingsrichting 1372 
A en B. voor de analyse van het alignement zie paragraaf 4.1.26. 1373 

6.1.28 Aansluiting Barendrecht toerit d 1374 

Het verloop van toerit d van aansluiting Barendrecht is bij oplossingsrichting C gelijk aan 1375 
oplossingsrichting A en B. voor de analyse van het alignement zie paragraaf 4.1.27. 1376 

6.1.29 Aansluiting Barendrecht afrit a 1377 

Het verloop van afrit a van aansluiting Barendrecht is bij oplossingsrichting C gelijk aan oplossingsrichting 1378 
A en B. voor de analyse van het alignement zie paragraaf 4.1.28. 1379 

6.1.30 Aansluiting Barendrecht toerit b 1380 

Het verloop van toerit b van aansluiting Barendrecht is bij oplossingsrichting C gelijk aan 1381 
oplossingsrichting A en B. voor de analyse van het alignement zie paragraaf 4.1.29 1382 
 1383 

6.2 Kunstwerken 1384 

In het tracé van de A16 en A15 ligt een groot aantal kunstwerken. Voor het overgrote deel zijn het 1385 
betonnen viaducten. Het betreft zowel viaducten met in het werk gestorte dekken als viaducten met een 1386 
dek van prefab liggers. De meeste viaducten zijn in voorgaande weguitbreidingen al een keer aangepast. 1387 
Soms is het viaduct in de parallelrijbaan anders van constructie dan het viaduct in de hoofdrijbaan. 1388 
De Van Brienenoordbrug wordt in dit project niet aangepast. Hier loopt momenteel een renovatie- en 1389 
vervangingsproject voor. 1390 
Een bijzonder kunstwerk is de Cornelis van Beverenbrug. Dit is een stalen fietsbrug in de vorm van een 1391 
tuibrug over de A16 net ten zuiden van de aansluiting Feijenoord.  1392 
In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van alle kunstwerken in het project, die worden 1393 
beïnvloed door de maatregelen in oplossingsrichting C. 1394 
 1395 
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Weg Kilometrering Kruising met Welk kunstwerk Type kunstwerk Lengte
Aanpassing in 

Alt C 
Huidige 
breedte 

A16 16.0 Hoofdweg Viaduct in de A16 
In het werk 

gestort viaduct 
55 Verbreden 29,47 

A16 16.6 Lagelandsepad 
Fietstunnel 

onderdoor de A16 
Onderdoorgang 65 Verlengen  

A16 17.0 Prinsenlaan Viaduct in de A16 

Deels in het 
werk gestort, 
deels prefab 

liggers 

60 Verbreden 54 

A16 17.35 
Lucie 

Vuylstekeweg 
Viaduct in de A16 

Dek op 
combiwanden 

16 Verbreden 54 

A16 18.05 Kralingseweg Viaduct in de A16 ? 28 
2x sloop/nieuwbouw, 

2x verbreden 
19,18,18,20/23

A16 18.4 
Jaques Dutilhweg 

en ringvaart 
Viaduct in de A16 

Deels in het 
werk gestort, 
deels prefab 

liggers 

100 
2x sloop/nieuwbouw 

, 2x verbreden 
16,17,19,19 

A16 18.75 s-Gravenweg Viaduct in de A16 

Deels in het 
werk gestort, 
deels prefab 

liggers 

47 
2x sloop/nieuwbouw 

, 2x verbreden 
19,18,18,19 

A16 18.8 
Spoorviaduct 

Kralingse Zoom 
Viaduct in de A16 

Deels in het 
werk gestort, 
deels prefab 

liggers 

50 
2x sloop/nieuwbouw 

, 2x verbreden 
21,18,21,18 

A16 19.5 
Noordelijke 
viaducten 

Kralingseplein 
Viaduct in de A16 

Deels in het 
werk gestort, 
deels prefab 

liggers 

67 
2x verbreden, 1x 

nieuwbouw 
15,17,17,15 

A16 19.7 
Zuidelijke viaducten 

Kralingseplein 
Viaduct in de A16 

Deels in het 
werk gestort, 
deels prefab 

liggers 

67 
2x verbreden, 1x 

nieuwbouw 
15,15,17,12 

A16 20.3 - 21.6 
Van 

Brienenoordbrug 
Brug in de A16 

Stalen 
boogbrug met 

stalen 
aanbruggen 

 Geen  

A16 21.8 Koninginneweg 
Onderdoorgang 

onderdoor de A16 

Deels in het 
werk gestort, 
deels prefab 

liggers 

 Geen  

A16 22.0 
John F 

Kennedyviaduct 
Viaduct over de A16 Kokerligger  Geen  

A16 22.9 
Cornelis van 
Beverenbrug 

Fietsbrug over de 
A16 

Stalen 
fietsviaduct 

125 Sloop en nieuwbouw 8 

A16 23.5 
Groeninx van 
Zoelenviaduct 

Viaduct over de A16 
Viaduct met 

prefab liggers 
105 

HRR en HRL zonder 
vluchtstrook 

23 

A16 25.65 Populierenlaan Viaduct over de A16 
Viaduct met 

prefab liggers 
195 Geen 16 

A16 26.45 Lagendijk Viaduct over de A16 
Viaduct met 

prefab liggers 
165 Geen 13 

 27.0 Geerlaan Viaduct over de A16 
Viaduct met 

prefab liggers 
45 Geen 17 
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A15  
Viaduct in knp 

Ridderster over 
A16 PRR 

Viaduct in 
verbindingsweg A16r 

Viaduct met 
prefab liggers 

80 Verbreden 15/18 

A15 62.5 
IJsselmondse 

Randweg 
Viaduct in de A15 

Viaduct met 
prefab liggers 

75 
HRR en HRL zonder 

vluchtstrook? 
19,25,27,19 

A15 61.8 Spoorviaduct Viaduct in de A15 
Viaduct met 

prefab liggers 
92 

HRR zonder 
vluchtstrook? 

15,23,31 

A15 61.2 
1e 

Barendrechtseweg 
Viaduct in de A15 

Viaduct met 
prefab liggers 

48 Geen 48,33 

A15 60.65 Kooiwalbospad Viaduct in de A16 
Viaduct met 

prefab liggers 
17 Geen 12,37,39 

        

 1396 
In het Inpassend ontwerp zijn ter plaatse van de kunstwerken geen aanpassingen aan het ontwerp 1397 
doorgevoerd omdat er geen gedetailleerde informatie over de kunstwerken beschikbaar was.  1398 
In de planuitwerkingsfase dient per kunstwerk nader te worden onderzocht en besloten welke 1399 
maatregelen worden genomen om het wegontwerp in te kunnen passen.  1400 
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7 Knelpunten 1401 

Het Elementair ontwerp zoals beschreven in de hoofdstukken 4, 5 en 6 is een (zo veel mogelijk) 1402 
richtlijnconform ontwerp. Dit ontwerp wordt zodanig ingepast, dat het aansluit op bestaande knooppunten 1403 
en aansluitingen van het onderliggend wegennet. Bij het uitwerken van het Elementair ontwerp wordt 1404 
echter geen rekening gehouden met andere ruimtelijke raakvlakken. 1405 
Na gereedkomen van het Elementair ontwerp is dit raakvlak nader beschouwd en zijn de 1406 
inpassingsknelpunten geïnventariseerd. In onderstaande paragrafen zijn deze knelpunten nader 1407 
aangegeven en is de gekozen oplossing voor het knelpunt bepaald. De oplossingen worden in het 1408 
Elementair ontwerp verwerkt, waarbij het Elementair ontwerp ontwikkelt tot een Inpassend ontwerp (IO). 1409 
 1410 

7.1 Inpassing algemeen 1411 

De A16 en A15 liggen ingeklemd tussen stedelijke gebieden, die tot aan de snelweg functioneel zijn 1412 
ingericht. Er is weinig ruimte voor uitbreiding van de grondlichamen van de snelweg op die locaties waar 1413 
deze in ophoging ligt. 1414 
Ten noorden van de Van Brienenoordbrug is er aan weerszijden van de A16 een groot raakvlak met de 1415 
stedenbouwkundige opgave A-Z (Alexander – Zuidplein) van gemeente Rotterdam. Omdat deze 1416 
ruimtelijke ontwikkeling nog in een beginstadium is en er nog geen inrichtingsplannen zijn, is het lastig om 1417 
dit raakvlak goed in beeld te brengen.  1418 
Daarom is afgesproken om bij de uitwerking van het deelproject A16/OWN de huidige watergangen te 1419 
respecteren. Zo nodig worden grondkeringen in het talud toegepast. 1420 
 1421 
Qua ruimtebeslag zijn onderstaande stappen bepaald om de impact van het ontwerp op de omgeving te 1422 
beperken.  1423 

1. Minimale tussenberm tussen hoofdrijbaan en parallelrijbaan (ROA VIB par 2.3.1.4: 2,50 m tussen 1424 
de rijbanen). Geen lichtmasten of portaalvoeten in de tussenberm. 1425 

2. Talud van 1:3 naar 1:2. (beplanting in plaats van grastaluds). 1426 
3. Combinatie van talud 1:3 en grondkerende constructie (type constructie nader te bepalen). 1427 

 1428 
Inpassing begint altijd met stap 1. Als dit onvoldoende ruimte oplevert volgt stap 2 en eventueel stap 3. 1429 
Als deze maatregelen onvoldoende zijn, is een aanpassing van de omgeving noodzakelijk. 1430 
Op een aantal locaties wordt een specifieke maatregel toegepast om het knelpunt op te lossen. Deze 1431 
maatregelen worden in onderstaande paragrafen beschreven. 1432 
 1433 

7.2 Tracé Terbregseplein – Kralingen 1434 

7.2.1 Knelpunt 1435 

Tussen het Terbregseplein en aansluiting Kralingen ligt de A16 hoog. Kruisende infrastructuur ligt op het 1436 
maaiveld en kruist de A16 onderlangs. 1437 
Aan weerszijden van de A16 liggen brede watergangen. Als gevolg van de verbreding ontstaat er een 1438 
conflict tussen het nieuwe grondlichaam en de bestaande watergangen. 1439 
 1440 

7.2.2 Oplossing 1441 

Omdat de invulling van het raakvalk tussen de A16 en de stedelijke ontwikkeling A-Z nog niet kan worden 1442 
bepaald, is besloten om in het ontwerp van de A16 de bestaande watergangen te handhaven.  1443 
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De inpassing verloopt volgens het stappenplan onder 7.1, waarbij  de taluds op de verschillende 1444 
wegvakken afhankelijk van de beschikbare ruimte verschillend worden ingevuld. 1445 
 1446 

7.3 Busafrit naar Groeninx van Zoelenlaan 1447 

7.3.1 Knelpunt 1448 

Vanaf A16HRR ligt een busafrit, die in de geluidswal langs de rijksweg omhoog loopt naar de Groeninx 1449 
van Zoelenlaan. Het gedeelte van de busbaan, dat parallel loopt aan de rijksweg moet wijken voor de 1450 
aanleg van een parallelrijbaan. 1451 

7.3.2 Oplossing 1452 

Bij de aanleg van de parallelrijbaan wordt de geluidswal niet geraakt. Om de busafrit te handhaven wordt 1453 
op de vluchtstrook voorafgaand aan de omhooglopende afrit een busbaan (feitelijk een uitvoegstrook voor 1454 
de bus) gecreëerd. Tussen deze “uitvoegstrook” en de Groeninx van Zoelenlaan wordt een nieuwe 1455 
busafrit aangelegd, die op de huidige locatie aansluit op de Groeninx van Zoelenlaan.  1456 
 1457 

7.4 Busbaan tussen Groeninx van Zoelenviaduct en aansluiting 1458 

Feijenoord 1459 

7.4.1 Knelpunt 1460 

Tussen het Groeninx van Zoelenviaduct en de afrit naar de aansluiting Feijenoord ligt aan de oostzijde 1461 
van de A16 een busbaan. 1462 
De uitbreiding van de A16 reikt hier tot over de bestaande busbaan.  1463 

7.4.2 Oplossing 1464 

Om ook in de nieuwe situatie de busbaan toch te kunnen handhaven wordt het talud van de geluidswal 1465 
aan de wegzijde afgegraven en vervangen door een grondkering. De kruin en de achterzijde van de 1466 
geluidswal blijven intact. In de vrijkomende ruimte kan een nieuwe busbaan worden aangelegd, die met 1467 
een berm met geleiderail wordt gescheiden van de parallelrijbaan A16PRL. 1468 
 1469 

7.5 RET remise 1470 

Aan de oostzijde van de A16 net ten zuiden van de Groeninx van Zoelenlaan ligt een RET tramremise. 1471 
In de huidige situatie grenst verbindingsweg A16y aan dit terrein. 1472 

7.5.1 Knelpunt 1473 

De verbindingswegen A16y en A38w liggen in het nieuwe ontwerp gescheiden als gevolg van de vereiste 1474 
turbulentielengte tussen de samenvoeging van verbindingswegen A38w en A38r en de samenvoeging van 1475 
de verbindingswegen A16y en A38w. 1476 
Door de scheiding van de twee verbindingswegen schuift de grens van het project in de richting van de 1477 
tramremise, waardoor de eigendomsgrens wordt overschreden en het ontwerp conflicteert met een deel 1478 
van het rangeerterrein. 1479 
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7.5.2 Oplossing 1480 

De oplossing ligt in een verschuiving van de samenvoeging van de verbindingswegen A16y en A38w in 1481 
zuidelijke richting in combinatie met het aanpassen van de boogstralen in de verbindingswegen. Door de 1482 
aanpassing wijzigt de turbulentielengte tussen de twee samenvoegingen van 825 naar 750 m. Deze 1483 
aanpassing past binnen het “Handelingsperspectief” en wordt daarmee acceptabel geacht. In de huidige 1484 
situatie is de afstand tussen de twee samenvoegingen slechts 350 m. 1485 
De boogstralen van verbindingsweg A16y zijn in het nieuwe ontwerp gebaseerd op een ontwerpsnelheid 1486 
van 90 k/uur. 1487 
  1488 

7.6 Parallelbaan A16x thv kruising met Populierenlaan 1489 

7.6.1 Knelpunt 1490 

Er hoogte van de Populierenlaan wordt de parallelrijbaan van de A16 tussen de samenvoeging met de 1491 
doorsteek vanaf de hoofdrijbaan en het weefvak met A15HRR verbreed van 2 naar 3 rijstroken. 1492 
Door deze verbreding schuift ook de hoofdrijbaan van de A15 naar buiten toe. Parallel aan deze wegen 1493 
ligt een fietspad. Verder liggen in het gebied naast de snelweg geen omgevingsobjecten die conflicteren 1494 
met de verbreding.  1495 

7.6.2 Oplossing 1496 

Op deze locatie wordt het ontwerp niet aangepast en zal in combinatie met grondverwerving en 1497 
aanpassing van de waterhuishouding het fietspad verlegd worden. 1498 
 1499 

7.7 A15 en onderliggende weg Fennaweg 1500 

7.7.1 Knelpunt 1501 

Aan de noordzijde van de A15 ligt tussen de spoorkruising en de 1e Barendrechtseweg een 1502 
bedrijventerrein, dat wordt ontsloten door de Fennaweg. Door de verbreding van de A15 in 1503 
oplossingsrichting A en B ontstaat er een conflict tussen het grondtalud van de ophoging van de A15 en 1504 
de Fennaweg. 1505 
 1506 

7.7.2 Oplossing 1507 

Aan de noordzijde van de Fennaweg ligt een berm met een breedte van ca 15 m. Door deze berm te 1508 
versmallen en de Fennaweg in noordelijke richting te verschuiven kan het conflict worden opgelost.  1509 
 1510 

7.8 Inventarisatie belangrijkste kabels en leidingen 1511 

Vanuit de KLIC melding is een inventarisatie gemaakt van kabels en leidingen in het projectgebied. 1512 
In het projectgebied liggen veel kabels en leidingen. Het overgrote deel is weg-gerelateerd. Dit betreft 1513 
datakabels voor de signalering, middenspanningskabels voor de openbare verlichting en riolering voor de 1514 
afwatering van het wegoppervlak. 1515 
Langs verbindingsweg A16y net ten noorden van knooppunt Ridderkerk-noord ligt een 1516 
gastransportleiding. 1517 
 1518 
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  1519 
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8 Overzicht afwijkingen op de richtlijn (ROA 2019) 1520 

In dit hoofdstuk worden nogmaals de afwijkingen op de ROA 2019 opgesomd en toegelicht. Dit betreft 1521 
voor het overgrote deel afwijkingen in het horizontaal alignement van de bestaande toe en afritten. De toe- 1522 
en afritten vallen echter buiten de scope van het project en zijn, ondanks de afwijkingen, dan ook niet 1523 
aangepast. 1524 
Onderstaande afwijkingen betreffen de afwijkingen in het 3dimensionaal Inpassend Ontwerp. 1525 
De afwijkingen in weefvak- en turbulentielengtes zijn opgenomen in de ontwerpnota voor het Functioneel 1526 
ontwerp. 1527 

8.1 Topboog parallelrijbanen A16 thv knp Terbregseplein 1528 

In parallelrijbanen A16 PRL zit ter plaatse van het viaduct over de Hoofdweg een topboog met een straal 1529 
van 3700m. De vereiste boogstraal is 6600 m voor 90 km/uur. De lengte van de topboog is echter klein, 1530 
waardoor het zicht niet echt wordt beperkt. 1531 

8.2 Horizontaal alignement toerit b aansluiting Prins Alexander 1532 

De lusvormige toerit b van aansluiting Prins Alexander heeft in het horizontaal alignement een boog met 1533 
een straal van 46 m waar 85 m de minimaal vereiste boogstraal voor 50 km/uur is. Het betreft een 1534 
bestaande situatie. Aanpassing van het alignement van de toerit heeft grote impact op de directe 1535 
omgeving. In het kader van het project A16 Groeneboog is een vluchtstrook toegevoegd aan de toerit. 1536 
Omdat het een toerit betreft met een rijstrookbeëindiging in het eerste gedeelte (vóór de boog), en het 1537 
verloop vanaf het begin van de toerit overzichtelijk is, ligt de snelheid relatief laag. Daarmee is het risico 1538 
van de krappe boog acceptabel. Er is na de boog voldoende acceleratielengte aanwezig. 1539 

8.3 Horizontaal alignement afrit c aansluiting Prins Alexander 1540 

De boogstraal is kleiner dan vereist in de ROA2019 (R=85 voor 50 km/uur). Het betreft een bestaande 1541 
situatie. Aanpassing van de boogstraal heeft impact op een bebouwde omgeving. Het is een neergaande 1542 
boog. Het verloop is goed zichtbaar vanaf het puntstuk. In het kader van het project A16 Groeneboog 1543 
wordt een nieuwe toerit d aangelegd. Deze toerit ligt hoger dan de afrit en het verloop van de afrit zal door 1544 
het talud van de toerit beter zichtbaar worden. In de buitenbocht staan geen obstakels, zodat de berm 1545 
vergevingsgezind is indien een voertuig toch met te hoge snelheid de afrit af komt. In verdere uitwerking 1546 
van het ontwerp dient aandacht te worden besteed aan de zichtbaarheid van de krappe boog aan het eind 1547 
van een rechtstand van ca 1 km. 1548 

8.4 Horizontaal alignement afrit a aansluiting Kralingen 1549 

De afrit ligt ingeklemd tussen de lusvormige toerit en het naastliggende kantorenpark.  1550 
De opstelstroken voor de VRI onderaan de afrit beginnen al tussen de twee bogen in. Bovendien staat het 1551 
voorrangsbord voor de kruising onderaan de afrit ook ruim vóór de tweede boog. Het wegbeeld geeft 1552 
daarom aanleiding om na de eerste boog de snelheid aanzienlijk te minderen, zodat de te krappe tweede 1553 
boog met een passende snelheid kan worden gepasseerd. Het restrisico van de licht afwijkende 1554 
boogstraal is daarmee acceptabel. 1555 

8.5 Horizontaal alignement toerit b aansluiting Kralingen 1556 

Toerit b heeft een lusvormig verloop. De boogstraal van de horizontale boog is R= 55 m. Dit is kleiner dan 1557 
de standaard eis voor een lusvormige boog (R=85). De snelheid in de boog is hierdoor lager dan de 1558 
standaard 50 km/uur. De boog begint op ca 60 m vanaf het kruispunt, is vanaf het kruispunt goed 1559 
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zichtbaar en wordt geaccentueerd door beplanting en geleiderail. Het risico dat weggebruikers de bocht 1560 
onderschatten is daarmee klein. Er is na de bocht voldoende acceleratielengte aanwezig 1561 

8.6  Deceleratielengte afrit c aansluiting Capelle a/d IJssel 1562 

Aansluiting Capelle a/d IJssel heeft een Haarlemmermeervorm. Afrit d ligt ingeklemd tussen de Van 1563 
Brienenoordbrug en het Kralingseplein (OWN). De afsplitsing van de afrit is afwijkend van de ROA 1564 
vormgegeven als een splitsing aan het eind van een weefvak. Deze keuze is gemaakt, omdat op de Van 1565 
Brienenoordbrug geen ruimte is voor een uitvoegstrook. De deceleratielengte tot aan de stopstreep is ruim 1566 
voldoende, maar de deceleratielengte tot aan het begin van de opstelvakken voor de onderaan de afrit 1567 
gelegen VRI is onvoldoende. Het is een bestaande situatie, waar vanwege de fysieke ligging geen 1568 
aanpassing mogelijk is. 1569 

8.7 Uitrijhoek afrit c aansluiting Capelle a/d IJssel 1570 

De uitrijhoek van afrit d van aansluiting Capelle a/d IJssel (12%)is groter dan de waarde uit de ROA (5 – 1571 
10%). Dit lijkt het gevolg van het verticaal alignement van de afrit. Doordat deze na het puntstuk snel 1572 
omlaag loopt moet er na het puntstuk ruimte zijn voor een talud tussen de parallelbaan en de 1573 
hoofdrijbaan. Doordat het puntstuk in een neergaande helling vanaf de Van Brienenoordbrug ligt, is dit 1574 
ondanks de kleine lengte goed zichtbaar. De splitsing is onderdeel van een weefvak, zodat de 1575 
blokmarkring van de splitsing al ver vóór de afrit aanwezig is. Hierdoor is de splitsing goed zichtbaar. 1576 
Daarmee is het restrisico acceptabel. 1577 

8.8 Topboog A16 tpv Van Brienenoordbrug 1578 

De topboog in het alignement van de hoofd- en parallelrijbanen van de A16 ter plaatse van de Van 1579 
Brienenoordbrug is 10.000 m. Op basis van een ontwerpsnelheid van 120 km/uur zou dit 12.400 m 1580 
moeten zijn. 1581 
Het alignement wordt bepaald door de vorm van de brug. Dit kan niet worden aangepast. 1582 

8.9 Horizontaal alignement afrit a aansluiting Feijenoord 1583 

Afrit a van aansluiting Feijenoord is vormgegeven als een afvallende rijstrook (splitsing). Dit is afwijkend 1584 
van de richtlijn. Normaliter worden afritten naar het onderliggend wegennet ingeleid door een 1585 
uitvoegstrook. De afrit begint direct na het landhoofd van de Van Brienenoordbrug. Evenals bij afrit c van 1586 
de aansluiting Capelle a/d Ijssel is er op de brug geen ruimte voor de aanleg van een uitvoegstrook.  1587 
De (half) lusvormige afrit kent een zeer krappe boogstraal van ca 60 m. Het bijzondere verloop van de afrit 1588 
is een gevolg van de beperkte ruimte in breedte op de brug (geen ruimte voor een uitvoegstrook), de korte 1589 
afstand van de brug tot de afrit en de ligging van het onderliggend wegennet. 1590 
Een oplossing voor deze afwijking zou eventueel gezocht kunnen worden in een verbreding van de 1591 
aanbrug van de Van Brienenoordbrug voor de aanleg van een uitvoegstrook. 1592 

8.10 Deceleratielengte afrit a aansluiting Feijenoord 1593 

Als gevolg van de inklemming tussen de brug en het onderliggend wegennet is ook de deceleratielengte 1594 
op deze afrit te kort. 1595 

8.11 Topboog toerit b aansluiting Feijenoord 1596 

In toerit b van aansluiting Feijenoord ligt een topboog met een straal van 2800 m, waar deze voor een 1597 
ontwerpsnelheid van 70 km/u 3000 zou moeten zijn. De afwijking is relatief klein. De topboog ligt net na 1598 
de kruising met het Ijsselmondseplein. Het zicht wordt hier voornamelijk bepaald door het geluidsscherm 1599 
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dat langs de toerit staat. De zichtbeperking door het tekort in de topboog vormt hierdoor geen groot 1600 
verkeersveiligheidsrisico. 1601 

8.12 Horizontaal alignement toerit d aansluiting Feijenoord 1602 

Toerit d van aansluiting Feijenoord is een lusvormige toerit met een boogstraal van 60 m. 1603 
Deze boogstraal is een afwijking op de richtlijn (vereist 85 m). Bovendien is er in de toerit sprake van een 1604 
nabocht. Voorafgaand aan de boog met een straal van 60 m ligt een boog met een straal van R= 120m 1605 
Tevens heeft de toerit een opgaande helling van 3%. 1606 
Bij elkaar vormen deze kenmerken een forse afwijking van de richtlijn.  1607 
De vorm van de toerit wordt bepaald door de ligging van de A16, de nabijheid van het landhoofd van de 1608 
Van Brienenoordbrug (direct na het puntstuk) en de ligging van het onderliggend wegennet. 1609 
De nabocht in de toerit vormt geen groot probleem. Het onderliggend wegennet in aanloop naar de toerit 1610 
heeft een bochtig verloop, zodat verkeer niet met hoge snelheid de lusvormige boog in kan rijden. 1611 

8.13 Acceleratielengte toerit d aansluiting Feijenoord 1612 

De krappe boog in de toerit in combinatie met de opgaande helling leiden er toe, dat met name 1613 
vrachtverkeer moeite heeft om te accelereren tot een snelheid, die aansluit bij de snelheid van het 1614 
doorgaande verkeer op de parallelbaan ter plaatse van het puntstuk. Het tekort aan acceleratielengte is 1615 
aanzienlijk (112 m aanwezig en 255 m vereist). Ook dit is een gevolg van de ligging van de toerit 1616 
ingeklemd tussen de A16, de Van Brienenoordbrug en aangrenzende woonwijken. Eventueel zou de 1617 
aanbrug hier over een lengte van 250 m kunnen worden verbreed voor de aanleg van een invoegstrook. 1618 
Het is echter maar zeer de vraag of dit het knelpunt oplost, omdat vrachtverkeer op de invoegstrook 1619 
vanwege de helling niet op snelheid kan komen en dan aan het eind verplicht met lage snelheid in de 1620 
doorgaande verkeersstroom moet invoegen. 1621 

8.14 Inrijhoek toerit d aansluiting Feijenoord 1622 

Als derde afwijking in toerit d van aansluiting Feijenoord is de inrijhoek van de toerit ter plaatse van de 1623 
aansluiting op de paralelbaan te groot (17% aanwezig en 5 – 10% vereist). 1624 
 1625 
Deze toerit vormt als gevolg van de combinatie van afwijkingen een verkeersveiligheidsrisico. 1626 
Het is een bestaande situatie, die historisch is gegroeid en bepaald wordt door de ligging van de 1627 
aansluitende wegen en aanwezige bebouwing (woonwijk) in de omgeving. 1628 

8.15 Horizontaal alignement afrit c aansluiting Barendrecht 1629 

De afrit heeft een lusvormig verloop. De horizontale boog heeft een R=50 met overgangsbogen A=60. Dit 1630 
is kleiner dan de standaard eis voor een lusvormige boog (R=85). De snelheid in de boog is hierdoor lager 1631 
dan de standaard 50 km/uur.  1632 
De boog is vanaf het eind van het puntstuk goed zichtbaar en is in de huidige situatie ook met 1633 
bochtschilden geaccentueerd. In de buitenbocht ligt een brede grasberm, waardoor de berm ook 1634 
vergevingsgezind is.  1635 
De afrit ligt ingeklemd tussen de doorgaande snelweg en een bedrijvenpark. Aanpassing naar een ROA 1636 
conform ontwerp vergt verwerving van minimaal 1 bedrijfspand. 1637 

8.16  Deceleratielengte afrit c aansluiting Barendrecht 1638 

De afrit staat wel bekend als een doorstromingsknelpunt. Op zich is de capaciteit voldoende voor de 1639 
geprognosticeerde intensiteit, maar het vroegtijdig decelereren van vrachtauto’s in het weefvak 1640 
voorafgaand aan de afrit resulteert in terugslag op de afwikkeling in het weefvak. 1641 
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8.17 Verticaal alignement toerit d aansluiting Barendrecht 1642 

In toerit d van aansluiting Barendrecht zit een dalboog met en boogstraal van 60 m waar 200 m vereist is. 1643 
De dalboog ligt aan het begin van de toerit aan de rand van een kruising met het onderliggend wegennet. 1644 
De krappe boog is het gevolg van de verkanting van de kruisende onderliggende weg en de helling in de 1645 
toerit. Feitelijk loopt de toerit vanaf de rand van de kruising meteen omhoog. De snelheid van het verkeer 1646 
ter plaatse van de dalboog is als gevolg van de ligging en het alignement van de toerit laag, waardoor de 1647 
kleine dalboog geen groot risico vormt. 1648 

8.18 Horizontaal alignement toerit b aansluiting Barendrecht 1649 

Het horizontaal alignement van toerit b van aansluiting Barendrecht heeft een rechtsdraaiende boog met 1650 
een boogstraal van 70 m waar minimaal 85 m vereist is. 1651 
Het is een gevolg van de fysieke ligging van de toerit ingeklemd tussen het OWN en de A15. De snelheid 1652 
van het verkeer in de toerit is laag en de toerit eindigt in een symmetrisch 2+1 weefvak met een lengte 1653 
van 700 m. Er is voldoende acceleratielengte aanwezig. Hierdoor vormt de te kleine boogstraal geen groot 1654 
verkeersveiligheidsrisico. 1655 

8.19 Vluchtruimte en bergingszone 1656 

In afwijking van de ROA2019 zijn binnen dit project in verband met de zeer beperkte ruimte in de 1657 
stedelijke omgeving van de weg de volgende ontwerpelementen niet toegepast: 1658 

 Bergingszone (breedte van 2,50 m aan de linkerzijde van de rijbaan tussen binnenkant kantstreep 1659 
en geleiderail)  1660 
Het risico van het achterwege laten van de bergingszone is beperkt. Weggebruikers, die op de 1661 
linker rijstrook geconfronteerd worden met autopech zullen vanwege de veiligheid liever een 1662 
heenkomen zoeken op de vluchtstrook. Een bergingsruimte direct naast een rijstrook waar 120 1663 
km/uur gereden wordt, nodigt niet uit om een voertuig met pech tijdelijk te parkeren. 1664 

 Vluchtruimte (breedte van 2,50 m naast vluchtstrook, direct grenzend aan de rechterzijde van de 1665 
verharding)  1666 
Het risico van het achterwege laten van de vluchtruimte is beperkt omdat weggebruikers sowieso 1667 
niet geneigd zijn om hun voertuig in geval van autopech in een onverharde berm te parkeren. 1668 

 1669 
Deze ontwerpelementen zijn ook in de huidige situatie niet aanwezig. Bij de uitwerking van het ontwerp is 1670 
gebleken, dat naast de uitbreiding van het aantal rijstroken er geen ruimte is voor het toepassen van deze 1671 
ontwerpelementen. 1672 

Het niet toepassen van deze ontwerpelementen is weliswaar een concessie mbt verkeersveiligheid, maar 1673 
gezien de beschikbare ruimte is het niet mogelijk deze op te nemen in het ontwerp. De verruiming van de 1674 
capaciteit van de weg resulteert wel in een betere doorstroming, en vormt daarmee een verbetering van 1675 
de verkeersveiligheid ten opzichte van de huidige situatie. 1676 

8.20 Zichtlengtes 1677 

Op een aantal locaties is de zichtlengte getoetst op basis van het horizontaal alignement.  1678 
Op twee locaties is de zichtlengte als gevolg van een tussensteunpunt van een kunstwerk of een 1679 
geluidsscherm onvoldoende. 1680 

 Knooppunt Terbregseplein, onderdoorgang spoorlijn. 1681 
In de onderdoorgang van de A16 onderdoor de spoorlijn Rotterdam – Gouda liggen in de huidige 1682 
situatie twee gescheiden rijbanen (1 x 3 rijstroken en 1 x 2 rijstroken), beide zonder vluchtstrook. 1683 
De zichtlengte is als gevolg van de nabijheid van tussensteunpunten van het spoorviaduct op 1684 
korte afstand van de kantstreep in de huidige situatie onvoldoende. Het ontwerp is hier voor alle 1685 
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drie de oplossingsrichtingen gelijk. Er loopt één rijbaan van vier rijstroken en een vluchtstrook 1686 
onderdoor het viaduct. Door de aanwezigheid van de vluchtstrook wordt de zichtlengte aan de 1687 
rechterzijde beter dan in de huidige situatie. Aan de linkerzijde wijzigt de situatie niet en daar blijft 1688 
een tekort aan zichtlengte bestaan. 1689 

 Aansluiting Feyenoord toerit d in relatie tot geluidsscherm. Langs toerit d van aansluiting 1690 
Feyenoord staat over het laatste deel voor de samenvoeging met de A16 een geluidsscherm aan 1691 
de rechter zijde. In verband met de zeer krappe bocht in de toerit belemmert dit scherm het zicht 1692 
op het verloop van de toerit. Dit vormt op zich geen probleem voor anticipatiezicht en 1693 
wegverloopzicht, want de markering en het geluidsscherm aan de linkerzijde van de toerit geven 1694 
het verloop duidelijk aan. Het stopzicht is met ca 70 m echter onvoldoende. Het eerste deel van 1695 
het scherm is dan wel transparant, maar biedt desondanks geen goed zicht op de staart van een  1696 
eventuele file. 1697 

 1698 
Op 4 locaties op de hoofdrijbanen is bij een linksdraaiende boog en een ontwerpsnelheid van 120 km/uur 1699 
onvoldoende zichtlengte aanwezig is voor het criterium stopzicht. Het wegverloop heeft hier conform de 1700 
bestaande situatie een horizontale boogstraal van ca 800 – 1000 m. Om voldoende zichtlengte te creëren 1701 
zou tussen de rijbaan en de geleiderail in de middenberm een ruimte van ca 5 m moeten worden 1702 
aangehouden.  1703 
Deze ruimte is echter niet aanwezig in de huidige middenberm. Het creëren van deze extra ruimte houdt 1704 
in, dat de rijbanen moeten opschuiven. In de eerste 3 locaties liggen er diverse kunstwerken in het 1705 
betreffende weggedeelte, waardoor de aanpassing zeer ingrijpend zou zijn. Op de 4e locatie kan een 1706 
aanpassing zonder al te grote consequenties worden doorgevoerd. Dit moet in de volgende fase van het 1707 
project verder worden uitgewerkt. 1708 
Er geldt een maximum snelheid van 100 km/uur op dit traject. Bij deze snelheid is er geen stopzichtissue. 1709 
Hierdoor is het veiligheidsrisico beperkt en acceptabel. 1710 

 1711 

1712 
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Bijlage 1: Elementair ontwerp oplossingsrichting A 1713 

  1714 
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Bijlage 2: Elementair ontwerp oplossingsrichting B 1715 

  1716 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

4 augustus 2022   BH7340-MI-RP-220103-1645 74  

 

Bijlage 3: Elementair ontwerp oplossingsrichting C 1717 

  1718 
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Bijlage 4: Inpassend ontwerp oplossingsrichting A 1719 

  1720 
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Bijlage 5 Inpassend ontwerp oplossingsrichting B 1721 

  1722 
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Bijlage 6 Inpassend ontwerp oplossingsrichting C 1723 

  1724 
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Bijlage 7 Analyse stopzicht op horizontaal alignement 1725 

Zichtafstanden         

MIRT A16/OWN - A16 Alt A         

      

t.h.v. aansluiting 25 
Capelle a/d IJssel  

Rotterdam-Centrum   

linkerboog 120km/h as GHRR 
Hoofdrijbaan 
rechts     

          

          

Horizontale boogstraal 950 m     

Stopzichtafstand 260 m  Bij 120 km/u 

Afstand waarneempunt tot kantstreep 1,25 m     

Afstand remlicht tot kantstreep 2,30 m     

          

Benodigde afstand zichtlijn tot obstakel 8,89 m     

Gemiddelde afstand zichtlijn tot kantstreep 1,78 m     

Benodigde afstand kantstreep tot obstakel 7,12 m     

Aanwezige objectafstand 1,50 m     

Noodzakelijke verbreding 5,62 m 
Voldoet niet aan de 
richtlijnen   

          

      
t.h.v. aansluiting 24 

Feijenoord   

linkerboog 120km/h as GHRR 
Hoofdrijbaan 
rechts     

          

Horizontale boogstraal 750 m     

Stopzichtafstand 260 m  Bij 120 km/u 

Afstand waarneempunt tot kantstreep 1,25 m     

Afstand remlicht tot kantstreep 2,30 m     

          

Benodigde afstand zichtlijn tot obstakel 11,27 m     

Gemiddelde afstand zichtlijn tot kantstreep 1,78 m     

Benodigde afstand kantstreep tot obstakel 9,49 m     

Aanwezige objectafstand 1,50 m     

Noodzakelijke verbreding 7,99 m 
Voldoet niet aan de 
richtlijnen   

          

      
t.h.v. aansluiting 24 

Feijenoord   

linkerboog 120km/h as GHRL Hoofdrijbaan links     

          

          

Horizontale boogstraal 1020 m     

Stopzichtafstand 260 m  Bij 120 km/u 

Afstand waarneempunt tot kantstreep 1,25 m     

Afstand remlicht tot kantstreep 2,30 m     
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Benodigde afstand zichtlijn tot obstakel 8,28 m     

Gemiddelde afstand zichtlijn tot kantstreep 1,78 m     

Benodigde afstand kantstreep tot obstakel 6,51 m     

Aanwezige objectafstand 1,50 m     

Noodzakelijke verbreding 5,01 m 
Voldoet niet aan de 
richtlijnen   

          

      
t.h.v. aansluiting 26 

Kralingen   

linkerboog 120km/h as GHRL Hoofdrijbaan links     

          

          

Horizontale boogstraal 1000 m     

Stopzichtafstand 260 m  Bij 120 km/u 

Afstand waarneempunt tot kantstreep 1,25 m     

Afstand remlicht tot kantstreep 2,30 m     

          

Benodigde afstand zichtlijn tot obstakel 8,45 m     

Gemiddelde afstand zichtlijn tot kantstreep 1,78 m     

Benodigde afstand kantstreep tot obstakel 6,68 m     

Aanwezige objectafstand 1,50 m     

Noodzakelijke verbreding 5,18 m 
Voldoet niet aan de 
richtlijnen   

          

      

t.h.v. aansluiting 25 
Capelle a/d IJssel  

Rotterdam-Centrum   

linkerboog 90km/h bestaand 
Parallelbaan 
rechts     

          

          

Horizontale boogstraal 1080 m     

Stopzichtafstand 135 m  Bij 90 km/u 

Afstand waarneempunt tot kantstreep 1,25 m     

Afstand remlicht tot kantstreep 2,30 m     

          

Benodigde afstand zichtlijn tot obstakel 2,11 m     

Gemiddelde afstand zichtlijn tot kantstreep 1,78 m     

Benodigde afstand kantstreep tot obstakel 0,33 m     

Aanwezige objectafstand 1,00 m     

Noodzakelijke verbreding -0,67 m Voldoet aan de richtlijnen   

          

      t.h.v. knp Ridderster   

linkerboog 90km/h bestaand 
Parallelbaan 
rechts     

          

          

Horizontale boogstraal 2000 m     

Stopzichtafstand 135 m  Bij 90 km/u 

Afstand waarneempunt tot kantstreep 1,25 m     

Afstand remlicht tot kantstreep 2,30 m     
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Benodigde afstand zichtlijn tot obstakel 1,14 m     

Gemiddelde afstand zichtlijn tot kantstreep 1,78 m     

Benodigde afstand kantstreep tot obstakel -0,64 m     

Aanwezige objectafstand 1,00 m     

Noodzakelijke verbreding -1,64 m Voldoet aan de richtlijnen   

          

      t.h.v. knp Ridderster   

linkerboog 70km/h as GVL2 
verbindingsweg 
Links     

          

          

Horizontale boogstraal 350 m     

Stopzichtafstand 80 m  Bij 70 km/u 

Afstand waarneempunt tot kantstreep 1,25 m     

Afstand remlicht tot kantstreep 2,30 m     

          

Benodigde afstand zichtlijn tot obstakel 2,29       

Gemiddelde afstand zichtlijn tot kantstreep 1,78 m     

Benodigde afstand kantstreep tot obstakel 0,51 m     

Aanwezige objectafstand 1,00 m     

Noodzakelijke verbreding -0,49 m Voldoet aan de richtlijnen   

          

      
t.h.v. aansluiting 24 

Feijenoord   

linkerboog 90km/h as GPL3 Parallelbaan Links     

          

          

Horizontale boogstraal 1047 m     

Stopzichtafstand 135 m  Bij 90 km/u 

Afstand waarneempunt tot kantstreep 1,25 m     

Afstand remlicht tot kantstreep 2,30 m     

          

Benodigde afstand zichtlijn tot obstakel 2,18 m     

Gemiddelde afstand zichtlijn tot kantstreep 1,78 m     

Benodigde afstand kantstreep tot obstakel 0,40 m     

Aanwezige objectafstand 1,50 m     

Noodzakelijke verbreding -1,10 m Voldoet aan de richtlijnen   

          

      
t.h.v. aansluiting 26 

Kralingen   

linkerboog 90km/h as GPL3 Parallelbaan Links     

          

          

Horizontale boogstraal 1000 m     

Stopzichtafstand 135 m  Bij 90 km/u 

Afstand waarneempunt tot kantstreep 1,25 m     

Afstand remlicht tot kantstreep 2,30 m     
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Benodigde afstand zichtlijn tot obstakel 2,28 m     

Gemiddelde afstand zichtlijn tot kantstreep 1,78 m     

Benodigde afstand kantstreep tot obstakel 0,50 m     

Aanwezige objectafstand 1,50 m     

Noodzakelijke verbreding -1,00 m Voldoet aan de richtlijnen   

          
 1726 


