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Bijlagen 

A. Bestaande situatie 
Omschrijving Kenmerk Versie Status Datum 
Sporenschema huidige situatie - 0.2 - 2-2-2022 
Sporenschema referentiesituatie - 0.2 - 2-2-2022 
RVT-schets bestaande situatie - 0.3 - 2-2-2022 
RVT-schets referentiesituatie - 0.3 - 2-2-2022 
Schakelschema bovenleiding 
huidige situatie 

1256162 O Definitief 3-5-2021 

Snelheidswegdiagram bestaande 
situatie rijrichting zuid 

- - - - 

Snelheidswegdiagram bestaande 
situatie rijrichting noord 

- - - - 

Rapport Inventarisatie bestaande 
situatie Rotterdam Stadionpark 

C30--HS-RAP-
21001695 

0.2 concept 8-12-2021 

Tracébestanden spoor - - - - 
 
B. Baan- en Spoorwegbouw 
Omschrijving en kenmerk Kenmerk Versie Status Datum 
Spoorontwerp alternatief 1(A) C30-MHI-AU-

2100022 
2.0 vrijgegeven 31-03-2022 

Spoorontwerp alternatief 1B C30-MHI-AU-
2100037 

2.0 vrijgegeven 31-03-2022 

Spoorontwerp alternatief 2 C30-MHI-AU-
2100043 

2.0 vrijgegeven 31-03-2022 

Spoorontwerp alternatief 2 bis C30-MHI-CD-DWG-
22000035 

1.0 vrijgegeven 11-08-2022 

Spoorontwerp alternatief 1(A)  
met spoorfunctionaliteit 

C30-MHI-AU-
2200009 

2.0 vrijgegeven 31-03-2022 

Spoorontwerp alternatief 1B 
Met spoorfunctionaliteit 

C30-MHI-AU-
2200010 

2.0 vrijgegeven 31-03-2022 

Spoorontwerp alternatief 2  
met spoorfunctionaliteit 

C30-MHI-AU-
2200011 

2.0 vrijgegeven 31-03-2022 

 
C. Railverkeerstechniek 
Omschrijving Kenmerk Versie Status Datum 
RVT-schets alternatief 1(A) - 0.11 - 13-4-2022 
RVT-schets alternatief 1B - 0.11 - 13-4-2022 
RVT-schets alternatief 2 - 0.9 - 13-4-2022 
Remwegentabellen.1 – rijri. noord - 0.3/0.4 - 10/11-2-2022 
Snelheidswegdiagrammen  - - - - 
Tabellen seinplaatsing en 
snelheidsborden  

- - - - 

Opvolgdiagrammen nieuwe 
situatie  

- - - - 
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D. Tractien Energie 
E. Ruimtelijk functioneel ontwerp station en transfer 
Omschrijving Kenmerk Versie Status Datum 
Rapport Ruimtelijk Functioneel 
Ontwerp station Rotterdam 
Stadionpark 

- 2.0 vrijgegeven 21-04-2022 

 
F. Impactanalyse CitySprinter 
Omschrijving Kenmerk Versie Status Datum 
Notitie Impactanalyse CitySprinter - 0.3 - 8-2-2022 
Spoorontwerp CitySprinter op 
ondergrond alternatief 1 

C30-MHI-AU-
2200005 

0.1 concept 17-1-2022 

Spoorontwerp CitySprinter op 
ondergrond alternatief 2 

C30-MHI-AU-
2200004 

0.1 concept 17-1-2022 

Spoorontwerp CitySprinter met IC-
station op ondergrond alternat. 2 

C30-MHI-AU-
2200029 

0.3 concept 13-4-2022 

 
G. RAM-LCM-analyse en veiligheid 
Omschrijving Kenmerk Versie Status Datum 
RAM-LCM-analyse E60-MZE-KA-

2100061 
3.0 Vrijgegeven  17-08-2022 

Risico-analyse oversteken spoor E60-MZE-KA-
2100057 

- - 17-1-2022 

 
H. Geotechniek 
Omschrijving Kenmerk Versie Status Datum 
Resultaat bureauonderzoek - - - - 
Tekening met voorstel 
bodemonderzoek  

C30-MHI-AU-
2200002 

0.1 concept 11-1-2022 

Raamcontract geotechnisch 
onderzoek 

- 1.1 - 20-11-2019 

Tabel met coordinaten 
bodemonderzoek-voorstel 

- - - - 

Memo bureauonderzoek WGD-MDU-
210002382-6 

- - 9-12-2021 

I. Overzicht afwijkingen regelgeving 
J. Overzicht afwijkingen regelgeving en verificatie van de eisen 
Omschrijving Kenmerk Versie Status Datum 
Overzicht afwijkingen en 
ontheffingen op de OVS 

- 2.0 - 16-4-2022 

Verificatiematrix adhv CRS - 2.0 - 16-4-2022 
 
K. Overige bijlagen 
Omschrijving Kenmerk Versie Status Datum 
Trade-off matrix bouwfasering alt1 - 0.3 - 16-2-2022 

Opvolgdiagrammen bestaande 
situatie 

- - - - 
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Omschrijving Kenmerk Versie Status Datum 
Trade-off matrix bouwfasering alt2 - 2.0 - 20-4-2022 
Trade-off matrix alternatieven - 3.0 - 17-08-2022 
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Referenties 

ID Omschrijving Kenmerk Versie Status Datum 
[1]  CRS Nieuw station 

Rotterdam Stadionpark 
- 0.8 concept 7 mei 2021 

[2]  Verslag Ontwerpatelier 1 - - - 13-9-2021 
[3]  Verslag Ontwerpatelier 2 - - - 11-10-2021 
[4]  Verslag Ontwerpatelier 3 - - - 27-10-2021 
[5]  Verslag Ontwerpatelier 4 - - - 8-11-2021 
[6]  Verslag Ontwerpatelier 5 - - - 2-12-2021 
[7]  Verslag Ontwerpatelier 6 - - - 21-12-2021 
[8]  Memo ProRail CM - - - 20-12-2021 
[9]  Risico-dossier - 0.3 - 2-2-2022 
[10]  Consultatiedocument 

Tafel van Vergroting 
- - concept 9-8-2022 
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1 Inleiding 

1.1 Context en aanleiding 

De stad Rotterdam en regiogemeenten ondervinden een toename van het aantal inwoners, 
werkenden en bezoekers. Deze toename zal de komende decennia verder doorzetten door 
ontwikkelingen in woningbouw en arbeidsplaatsen in de zone tussen Alexander, Kralingse Zoom, 
Feyenoord City en Zuidplein (A-Z).  Daarnaast zal er verdere verdichting plaatsvinden in de 
binnenstad. 
 
Deze ontwikkelingen vragen om een sterk mobiliteitssysteem waarmee de bereikbaarheid van de stad 
en regio geborgd wordt, zowel per auto, openbaar vervoer als fiets. De druk op het 
mobiliteitssysteem is echter groot. De drukte in het openbaar vervoer groeit de laatste jaren sterk, 
voornamelijk in de metro. Daarnaast kent Rotterdam een hoge verkeersdrukte op een aantal 
stedelijke wegen en in de City Lounge (binnenstad). Deze verkeersdrukte leidt tot geluidshinder en 
een slechte luchtkwaliteit. 
Eén van de oorzaken van het ontstaan van deze drukte is het gelimiteerde aantal oeververbindingen 
die gebieden ten noorden en zuiden van de Nieuwe Maas verbinden. De huidige oeververbindingen, 
zoals de Erasmusbrug, Willemsbrug en Van Brienenoordbrug staan dan ook vaak vast bij drukte en/of 
verstoringen. 
 

 
Figuur 1, MIRT-verkenning Oeververbindingen met metro-tracés (links) en tram-tracés (rechts) 

 
In de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam wordt verder onderzoek gedaan naar een 
aantal maatregelen waaronder een nieuwe HOV-verbinding Kralingse Zoom – Zuidplein via een 
nieuwe oeverbinding over/onder de Nieuwe Maas die de spoorlijn Rotterdam – Dordrecht kruist ter 
hoogte van het huidige evenementenstation Rotterdam Stadion. In het gebied rond dit station is een 
grote gebiedsopgave gaande: Feyenoord City.  
Binnen de MIRT-verkenning zit ook de transformatie van het huidige evenementenstation naar een 
regulier bediend station Rotterdam Stadionpark. Dit treinstation vormt één OV-knoop met de 



 

E74-RJO-220000132 / Proj.nr. MN002984/ Vrijgegeven / Versie 3.0 / 17 augustus 2022 

 

 

11/73 

beoogde HOV-halte Stadionpark aan voornoemde HOV-lijn en de komst van een (regionaal) 
busstation. 
 
Voor het deelproject Nieuw treinstation Rotterdam Stadionpark binnen de MIRT-verkenning is een 
FIS (functioneel integraal systeemontwerp) van het spoor + RFO (ruimtelijk functioneel ontwerp) van 
de integrale OV-knoop nodig als onderlegger voor de MIRT-voorkeursbeslissing. 

1.2 Situatie 

Het huidige station Rotterdam Stadion is gelegen tussen de stations Rotterdam Zuid en Rotterdam 
Lombardijen. Dit station wordt gebruikt bij evenementen (waaronder popconcerten en sommige 
voetbalwedstrijden) in de nabijgelegen Kuip. Op dit moment wordt hier alleen door reizigerstreinen 
gestopt bij evenementen. Daarnaast wordt de perronsporen gebruikt voor het keren van leeg 
materieel van/naar Rotterdam Centraal.  
 
Langs het evenementenstation rijdt veel doorgaand treinverkeer. Dit betreft Intercity’s, 
hogesnelheidstreinen en goederentreinen. 
 

 
Figuur 2, Luchtfoto huidige situatie evenementenstation Rotterdam Stadion. 

 
In het gebied rondom het station vindt een grote gebiedsontwikkeling plaats: Feyenoord City. Dit 
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betreft onder meer de bouw van een nieuw stadion en woningen. 

1.3 Doel van het project 

Het doel van het project is om te verkennen of het mogelijk is om hier een regulier sprinterstation 
Rotterdam Stadionpark te ontwikkelen, hoe deze eruit kan komen te zien en welke consequenties en 
kosten de aanleg van een dergelijk station zou hebben. En wel opdat hier besluitvorming1 over 
mogelijk wordt door de opdrachtgevende en belanghebbende partijen, zoals de Gemeente 
Rotterdam, de Provincie Zuid-Holland, de MRDH, het Ministerie van I&W, NS en ProRail.  
 
Binnen ProRail wordt een dergelijke verkenning een Alternatievenstudie genoemd. Het resultaat 
ervan wordt samengevoegd in een zogenaamd eerste Functioneel Integraal Systeemontwerp (FIS1).  
Op basis van een FIS1 kan er een keuze worden gemaakt voor een voorkeursalternatief. Deze wordt 
vervolgens uitgewerkt in de zogenaamde ‘Planuitwerkingsfase’ in een FIS2 dat een gedetailleerder 
functioneel/technisch ontwerp bevat. 
 
Behalve de functie als sprinterstation dient het station Rotterdam Stadionpark tevens:  

- te kunnen (blijven) functioneren als evenementenstation bij evenementen 
(voetbalwedstrijden, concerten etc.) in stadion De Kuip (zowel het huidige stadion als een 
eventueel nieuw); 

- één goed werkende knoop te vormen met het overige OV (en vooral de nieuwe HOV-
verbinding Kralingse Zoom-Zuidplein/Ahoy), goed aansluitend op de veranderende omgeving 
van Feyenoord City/Feyenoord XL;  

- te kunnen functioneren als keervoorziening voor het keren van lege IC-treinen van/naar 
Rotterdam CS. Indien2 de perronsporen hiervoor dan niet meer kunnen worden gebruikt, 
moet er een aparte keervoorziening worden aangelegd; en 

- als interwijk-verbinding tussen westzijde (Hillesluis/Vreewijk) en oostzijde (Stadion a/d 
Maas/Veranda/Sportdorp via een nieuwe traverse, tevens (evenementen)ontsluiting van 
station Rotterdam Stadionpark. 

 
Het project omvat zowel de aanpassing van de sporen en de aanleg van een perron als de ontsluiting 
van het perron naar de omgeving.  
 
Behalve de ontwikkeling van een regulier sprinterstation met twee perronsporen (=alternatief 1), is er 
ook een alternatief ontwikkeld met 4 perronsporen (=alternatief 2), dat meer flexibiliteit in de 
bediening biedt, met name in evenementen- en bijsturingssituaties. Het doel hiervan is om te 
onderzoeken wat de consequenties en meerkosten van deze extra perronsporen zijn, opdat een 
afweging mogelijk is om deze wel of niet op te nemen in de projectscope. 
 
Tot slot is er een doorkijk gegenereerd naar een station passend in het Citysprinter-vervoerssysteem 
(Zie rapport Toekomstbeeld OV2040). Citysprinter is onderdeel van het MIRT-Onderzoek (pre-
verkenning) ‘Oude Lijn’. Deze verkenning moet nog starten. In deze FIS-rapportage is het doel om te 
onderzoeken in welke mate de kansrijke alternatieven toekomstvast zijn in het licht van een 
toekomstige/latere ombouw naar een Citysprinterstation.  

 
1 Deze besluitvorming betreft nog niet een aanlegbeslissing, maar een besluit om een nader te kiezen Voorkeursalternatief verder uit te 
werken. 
2 Omdat er 6x per uur een sprinter langs elk perron moet halteren, is de verwachting dat er onvoldoende capaciteit overblijft voor het keren 
van de IC’s. 
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Met Citysprinter wordt bedoeld een mogelijk toekomstig vervoerssysteem dat reikt van Den Haag tot 
aan Dordrecht, waarbij het huidige spoorbaanvak mogelijk wordt opgedeeld in twee gescheiden 
vervoerssystemen met elk 2 sporen. De ‘City-sprinters’ zouden hier volledig gescheiden rijden van het 
overige treinverkeer (Intercity’s, hogesnelheidstreinen en goederentreinen). 
 
Het is ook denkbaar dat er een CitySprintersysteem komt én dat Stadionpark een Intercity-station 
wordt. 

1.4 Scope van het project 

De scope van het project betreft de realisatie van de nieuw station Rotterdam Stadionpark in de 
sporenbundel tussen de stations Rotterdam Zuid en Rotterdam Lombardijen, en de aansluiting van dit 
station op de omgeving.  
Het eerder door Movares in opdracht van ProRail gemaakte ontwerp van een Feyenoord-City-traverse 
over de sporenbundel ter hoogte van de Riederlaan geldt hierbij als input. 
 

 
Figuur 3, Visual van de Feyenoord-City-traverse die het nieuwe station moet ontsluiten (zicht vanuit 
de richting Riederlaan) 

 

1.5 Raakvlakken met andere projecten 

De ontwikkeling van het sprinterstation kent de volgende raakvlakken met andere 
ontwikkelingen/projecten: 
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• Aanpassing goederenemplacement IJsselmonde 
ProRail is voornemens de sporenlay-out van het naastgelegen goederenemplacement 
IJsselmonde te gaan aanpassen. Deze ombouw heeft diverse doelstellingen, te weten: 

- Het saneren van een aantal sporen aan de noordzijde om een doortrek mogelijk te 
maken van de Colosseumweg onder het Varkenoordseviaduct door naar de 
zogenaamde Roseknoop. In dit kader wordt ook de bij de Roseknoop gelegen 
Shunter-werkplaats, het relaishuis en het tractie-onderstation verplaatst.  

- Het saneren en optimaliseren van een aantal sporen en wissels. 
 

De aanpassing van IJsselmonde bevindt zich in een verder-gevorderd stadium van 
ontwikkeling en zal naar verwachting eerder worden uitgevoerd dan de realisatie van 
Stadionpark. Deze aanpassing geldt in het FIS1 van Stadionpark derhalve als uitgangspunt. De 
situatie na aanpassing van IJsselmonde is dus de startsituatie voor het project Stadionpark. 

• Nieuw Feyenoord-stadion  
Tot nader order is uitgangspunt van deze studie dat er conform het bestemmingsplan een 
nieuw Feyenoord-stadion komt op de in het bestemmingsplan aangegeven plek aan de Maas. 
Mocht in de loop van 2022 anders worden besloten, dan wordt de impact hiervan bezien in 
het licht van de integrale MIRT-verkenning Oeververbindingen. Het concourse-level van het 
nieuwe stadion komt deels boven de sporen  te staan.  
In het project Stadionpark wordt bij de ombouw van Station Rotterdam Stadion tot Station 
Rotterdam Stadionpark rekening gehouden met de bouwvan het nieuwe stadion inclusief 
concourse-level . Dit is een oplosbaar aandachtpunt voor de bovenleidingdraagconstructie, 
omdat de hoogte beperkt is.  
 

 
Figuur 4, Visual van het nieuwe Stadion aan de Maas met naast het stadion het concourse-level 
boven het spoor en rechts station Stadionpark. 

• Koppeling aan HOV-halte nieuwe Oeververbinding 
Momenteel worden er in dit kader diverse alternatieve HOV-verbindingen verkend, 
waaronder een nieuwe metrolijn of een HOV tramlijn (TramPlus met meerdere 
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traceringsopties), die (comfortabel) moeten aansluiten op het nieuwe station Stadionpark. 
• Feyenoord City 

Feyenoord City is een gebiedsontwikkeling, met in totaal zo’n 600.000 vierkante meter aan 
gebouwd programma, inclusief 4.000 woningen. Het bestaat in totaal uit acht 
ontwikkelgebieden, waaronder het nieuwe Feyenoord-stadion. Het Masterplan Feyenoord 
City past binnen de gemeentelijke Gebiedsvisie Stadionpark. Hierin beschrijft de gemeente de 
wens om in dit deel van de stad een groen, gezond en toekomstbestendig gebied te creëren 
voor haar inwoners en bezoekers. Een gebied waar sport, ondernemen en vrije tijd 
samenkomen. 

 
Op wat langere termijn zijn de volgende ontwikkeling te signaleren: 

• Uitplaatsing goederenemplacement IJsselmonde 
Er zijn bij diverse partijen wensen om de opstelsporen van IJsselmonde te verplaatsen naar 
een andere locatie, opdat hier gebiedsontwikkeling van deze aantrekkelijke locatie in de stad 
kan plaatsvinden.  ProRail heeft vooralsnog geen locatie beschikbaar om een dergelijke 
opstelfunctie te kunnen aanleggen en de verplaatsing vraagt een grote investering, waarvoor 
nog geen financiering is. Hiervoor loopt momenteel een verkennende locatiestudie. 
Resultaten worden eind 2022 verwacht. 

• Overkluizing sporenbundel Stadionpark (Feyenoord XL) 
Indien het goederenemplacement kan worden verplaatst, is het een optie om de resterende 
sporenbundel te overkluizen, waardoor het te ontwikkelen gebied nog groter wordt 
(Feyenoord XL). Voor het ontwikkelen van dit Feyenoord XL-project hebben diverse 
commerciële en overheidspartijen aangegeven belangstelling te hebben. Duidelijk is dat het 
hier om een groot bouwproject zou handelen met dito investering. 

• MIRT-verkenning Schaalsprong Oude Lijn 
In juni 2022 start waarschijnlijk een studie naar de invoering van een City-sprinter, een 
hoogfrequente verbinding tussen Den Haag en Dordrecht met kansen op bediening van 
nieuwe stations langs deze lijn. Afhankelijk van het ambitieniveau vraagt dit om het vrijleggen 
van de City-sprintersporen en de sporen voor overig vervoer. Dit heeft grote impact ter 
hoogte van station Stadionpark doordat de HSL- en goederentreinen de City-sprintersporen 
ongelijkvloers moeten kruisen voor de aftakking naar de HSL en Havenspoorlijn/IJsselmonde. 

1.6 Leeswijzer 

Het FIS-rapport is een vastlegging van het geïntegreerde ontwerp van de spooraanpassingen en 
perron(s) en de ontsluiting hiervan naar de omgeving. Het vormt een paraplu voor de diverse 
ontwerpen en andere documenten die zijn opgenomen als bijlagen.  
 
Hoofdstuk 2 omvat de uitgangspunten die zijn gehanteerd bij het ontwerpproces. In hoofdstuk 3 
wordt toegelicht welke twee alternatieven voor het sprinterstation zijn onderzocht.  
 
Deze alternatieven worden in de hoofdstukken 4 en 5 uitgewerkt c.q. beschreven. Dit betreft met 
name het spoorontwerp. Het grootste deel van de omschrijving van de transferfunctie is in een aparte 
bijlage (E) opgenomen. In dit hoofdrapport wordt alleen ingegaan op de hoofdlijnen hiervan en de 
samenhang met het spoorontwerp. 
 
In hoofdstuk 6 wordt de doorkijk gegeven naar het Citysprinter-station en in hoofdstuk 7 wordt 
ingegaan op de opties voor de bouwfasering. 
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In hoofdstuk 8 worden de alternatieven voor het station Stadionpark (uit de hoofdstukken 4 en 5) 
integraal beoordeeld en vergeleken, waarbij ook wordt gekeken naar de opties voor de bouwfasering 
en de toekomstvastheid van het station Stadionpark in het licht van een eventuele ombouw naar een 
Citysprinter-station.  
 
In hoofdstuk 9 zijn tot slot de conclusies uit de verkenning opgenomen en de aandachtspunten voor 
een eventuele volgende studiefase. 
 
 



 

E74-RJO-220000132 / Proj.nr. MN002984/ Vrijgegeven / Versie 3.0 / 17 augustus 2022 

 

 

17/73 

2 Uitgangspunten 

2.1 Referentiesituatie 

Zoals in paragraaf 1.4 is aangegeven geldt als referentiesituatie de huidige situatie, maar waarbij de 
aanpassingen op goederenemplacement IJsselmonde reeds hebben plaatsgevonden. 
 
Het sporenschema van deze referentiesituatie is onderstaand weergegeven. Om het gebruiksproces 
over deze sporen toe te lichten zijn er 4 kleuren gebruikt voor de sporen die corresponderen met de 4 
treintypen die hier rijden (zie legenda). Als treintypen een spoor delen, liggen de lijnen tegen elkaar 
aan. 
 

 
 

 
Figuur 5, Sporenschema referentiesituatie Rotterdam Stadion 

 
Voor een sporenschema van een groter deel van het baanvak wordt verwezen naar bijlage A2. 
De huidige situatie van het spoor en de transfervoorzieningen zijn geïnventariseerd in bijlage A8. 
 
Belangrijke kenmerken van de huidige situatie zijn: 

• De sporenbundel rondom de huidige evenementenbundel bestaat uit 8 doorgaande sporen, 
waarbij elk van de treinsoorten (sprinters, Intercity’s hogesnelheidstreinen en 
goederentreinen) zo ongeveer een eigen spoor in beide richtingen heeft. Echter, in de 
Willemspoortunnel tot vlak voor Lombardijen rijden de Dordtse IC’s en de Sprinters nu nog op 
hetzelfde spoor. 
 

 



 

E74-RJO-220000132 / Proj.nr. MN002984/ Vrijgegeven / Versie 3.0 / 17 augustus 2022 

 

 

18/73 

 
Figuur 6, Het huidige evenementenstation Rotterdam Stadion met links en rechts de 8 
doorgaande sporen en geheel links goederenwagons op IJsselmonde (zicht noordwaarts) 

• Deze 8 sporen zijn aan de noordzijde aangesloten op de 4 sporen onder het 
Varkenoordseviaduct die leiden naar het station Rotterdam Zuid, de Willemspoortunnel en 
vervolgens station Blaak en Rotterdam Centraal. De sporenbundel wordt voor het 
Varkenoordseviaduct derhalve aanzienlijk smaller. 
 

 

 
Figuur 7, Huidige sporensituatie bij versmalling gezien vanaf het Varkenoordseviaduct 

 
• De 8 sporen zijn aan de zuidzijde aangesloten op 7 sporen ter plaatse van station Lombardijen 

en sluiten vervolgens in zuidelijke richting aan op het baanvak naar Dordrecht, de 
Havenspoorlijn en de Hogesnelheidslijn-Zuid naar Breda en Antwerpen (zie bijlage A2).  
Door de ligging van de sporen en perrons van station Lombardijen op een viaduct, vormt dit 
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een dwangpunt bij het herontwerpen van de sporenbundel.  
• De perronsporen van het huidige evenementenstation fungeren in de huidige dienstregeling 

ook als keerspoor voor leeg intercity-materieel van/naar Rotterdam Centraal. Dit gebeurt 
zowel in de reguliere dienstregeling vanaf 2022 (de 5e en 6e intercity uit de richting Den Haag 
HS keren op Rotterdam Stadion) als bij de opstart en afloop van de treindienst, om materieel 
in Rotterdam Centraal op het juiste opstelterrein te krijgen, en in de eerste fase bij 
verstoringen, om Rotterdam Centraal te ‘ontluchten’. 

2.2 Klanteisen (CRS) 

De Klanteisenspecificatie (CRS) is opgenomen als referentiedocument [1] 
 
Belangrijke eisen zijn: 

• Het grote aantal treinen dient hier met zo weinig mogelijk beperkingen te kunnen rijden. Dit 
betekent dat:  

o De 4 verschillende treinsoorten dienen ten zuiden van de verbreding bij het 
Varkensoordseviaduct (vrijwel) elk hun eigen spoor in beide richtingen te krijgen. 

o De sporen dienen zo weinig mogelijk snelheidsbeperkingen op te werpen om de 
treinen ongehinderd te laten aanzetten en zo kort mogelijke rijtijden te realiseren. 

o De treinen  moeten elkaar snel kunnen opvolgen 
• Er dienen diverse wisselverbindingen te worden aangebracht om de nodige bijsturingen te 

kunnen doen. Dit moet onder andere een zo flexibel mogelijk gebruik bieden van de 4 sporen 
door de Willemspoortunnel. 

• De wisseloverlopen tussen de groene en blauwe sporen voor Intercity’s (van Dordrecht naar 
het HSL-spoor en v.v.; bijvoorbeeld voor de Zeeuwse IC’s) moeten in de kromme stand met 
140 km/u berijdbaar zijn.3 

 

 
 

 
Figuur 8, Functioneel gevraagd sporenschema van het (basis-)alternatief 1. 

 
3 Deze wisseloverlopen zijn overigens geen onderdeel van de referentiesituatie en behoren ook niet tot de scope van Stadionpark en 
worden om die reden apart gehouden in de scope en kostenraming van het project Stadionpark.  
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• Het station heeft enerzijds een functie voor een comfortabel regulier gebruik door de 
reizigers van de sprinters. Anderzijds moet het ook geschikt zijn voor het soepel afwikkelen 
van grote aantal reizigers voor en na een evenement; 

• In het gebied van het station Stadionpark dient een functionaliteit te zijn voor het keren van 
leeg IC-materieel van/naar Rotterdam Centraal; 

• Het perron dient naar zowel de noord- als zuidzijde voor reizigers zo kort mogelijk looproutes 
naar ontsluitingen te hebben. De ontsluitingen worden mede bepaald door de positionering 
ten opzichte van omliggende aansluitende routes. Hierbij geldt een noordelijke ontsluiting 
(gezien de huidige perronligging) als de primaire ontsluiting bij evenementen;  

• Het station moet zowel een functie kunnen hebben bij evenementen (met piekstromen aan 
reizigers) in de huidige Kuip als in het nieuwe stadion;  

• Het station moet aan te sluiten zijn op diverse alternatieven van de nieuwe HOV-verbinding 
(metro of tram); 

• Het station moet met zo weinig mogelijk hinder voor de treindienst en de omgeving zijn te 
realiseren en wel zo kostenefficiënt mogelijk. 

 
Voor een 2e alternatief geldt als extra eis: 

• Station Stadionpark moet zowel langs de sprintersporen als de IC-sporen een perron krijgen. 
 

 
Figuur 9, Functioneel gevraagd sporenschema van alternatief 2. 

2.3 Aannames, ontwerpbesluiten en uitgangspunten 

Voor de bepaling van de capaciteit van de transfervoorzieningen geldt dat als maximale belasting 
uitgegaan moet worden van de situatie van een evenement, waarbij er 10.000 reizigers (peak-shave) 
in het drukste uur na een evenement afgewikkeld worden, waarvan ca. 2/3e deel geörienteerd is op 
Rotterdam Centraal. 
Een perronbreedte van (minimaal) 12 meter volstaat om deze stroom reizigers met een voldoende 
comfortniveau af te wikkelen, waarbij de voorwaarde geldt dat er zo weinig mogelijk obstakels (die de 
reizigersstroom kunnen hinderen) aanwezig mogen zijn op het perron. Het verwerken van 
evenementreizigers en het dimensioneren van de transfervoorzieningen is eerder uitgezocht in de 
studie Feyenoord City Traverse – alternatievenstudie (ProRail, kenmerk: studioSK, versie 1.0, d.d. 19-
02-2021). Deze transfercijfers en dimensionering is uitgangspunt voor deze studie. 

2.4 Beperkingen en dwangpunten (en knelpunten?) 

Qua beschikbare ruimte voor de sporen en de transfervoorzieningen van het station Stadionpark 
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dient te worden uitgegaan van:  
• De huidige ruimte van de sporenbundel.  
• De grond die in eigendom is bij ProRail. 
• Het Varkenoordseviaduct, het Stadionviaduct (in de Coen Moulijnweg) en de stations 

Rotterdam Zuid en Rotterdam Lombardijen gelden als dwangpunten. 
• De wens van de gemeente Rotterdam om de Feyenoord-City-Traverse te laten aanlanden ter 

hoogte van de Riederlaan (westzijde) en de beoogde Strip (oostzijde). 
• Dat de functies van het goederenemplacement IJsselmonde bij voorkeur niet worden 

ingeperkt door eventuele benodigde ruimte voor de sporen en transfervoorzieningen van en 
bij het nieuwe station Rotterdam Stadionpark. Indien dit toch onvermijdelijk is, dient dit 
expliciet te worden gesignaleerd bij ProRail. 

2.5 Aanpak van de alternatievenstudie 

De aanpak van de alternatievenstudie betrof een proces waarin ontwerpateliers werden afgewisseld 
met studieperiodes. Voorafgaand en na elk ontwerpatelier werden in de studieperiodes uitwerkingen 
gedaan door ProRail en de ingenieursbureau-combinatie Movares/Nexus Rail.  
 
Deze uitwerkingen werden in de ontwerpateliers voorgelegd aan de betrokken externe partijen en 
daar besproken. Op basis hiervan werden keuzes en afspraken gemaakt, die werden vastgelegd in 
Notulen en actielijsten. Zie hiervoor de referentiedocumenten [2] t/m [8]. 
 
De onderwerpen van de ontwerpateliers waren: 
Ontwerpateliers Onderwerp 

1 t/m 3 Ontwerp spoor 
4 t/m 6 Ontwerp RFO|integrale transfer OV-knoop 

7 Impactanalyse CitySprinter-station 
  
Naast deze ontwerpateliers zijn er nog diverse werkvergaderingen geweest tussen ProRail en 
Movares/Nexus waar aandacht is besteed aan de diverse aspecten van de ontwerpen en de 
bouwfasering. 
 
De resultaten zijn uiteindelijk vastgelegd in het voorliggende FIS-rapport met bijlagen. 
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2.6 Betrokken personen bij dit project 

De volgende personen waren betrokken in deze fase van het project (opsomming niet compleet). 
 
Naam Functie Bedrijf 
  Gemeente Rotterdam4 
  Provincie Zuid-Holland 
  NS 
  RET 
  Bureau Spoorbouwmeester 
  ProRail 
  Movares 

Movares 
Movares 
Movares 
Movares 
Nexus 
Nexus 
Movares 
Movares 
Movares 
Movares 
Movares 
Movares 

Tabel 1, Deelnemers NB: Namen verwijderd voor externe versie. 

 

 
4 Namens deelproject HOV-verbinding deden XXXXXX  en XXXX van Movares ook mee aan de RFO-sessies. 
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3 Alternatievenstudie 

3.1 Overzicht van de alternatieven 

3.1.1 Alternatief 1 

Zoals in paragraaf 2.2. is aangegeven, is het sprinterstation en de afhandeling van reizigers in 
evenementensituaties (plus de keerspoorfunctie) de primaire functie van het station Rotterdam 
Stadionpark binnen de scope van deze studie. 
 
Om dit mogelijk te maken volstaat een station met een perron langs elk van de twee sprintersporen 
(één per richting). 
Gegeven de ligging van de sprintersporen in het midden van de sporenbundel is dan de keuze voor 
een eilandperron tussen de sprintersporen een logische. Deze optie vraagt het minste ruimte en is 
het eenvoudigst in termen van perronontsluiting en daarmee kostenefficiënt. 
 
Vanwege het gebruik van de perrons in evenementen- en bijsturingssituaties door Intercitytreinen is 
het wenselijk dat de perronsporen ook bereikbaar zijn van/naar de Intercitysporen van/naar de 
richting Dordrecht en Rotterdam Centraal. Hier moeten twee extra wisseloverlopen voor worden 
ingebracht. 
 
In onderstaand schema is deze functionaliteit in beeld gebracht. 
 

 
Figuur 10, Schema sporen- en perronconfiguratie alternatief 1 

 
Het alternatief dat deze functionaliteit biedt is het basisalternatief. We noemen deze alternatief 1. 
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3.1.2 Alternatief 2 

In de CRS is als wens genoemd om ook langs de intercity-sporen perrons aan te leggen. Deze perrons 
kunnen dan worden gebruikt door intercity’s in de evenementen- en bijsturingssituaties.5  
 
Deze perrons kunnen het meest efficiënt worden aangelegd in combinatie met de twee 
sprinterperrons in de vorm van twee eilandperrons. In elke treinrichting ontstaat er zo een 
afzonderlijk eilandperron. Dit is gebruiksvriendelijk voor de reizigers. 
Uitgaande van de transfercapaciteit-eis moeten beide eilandperrons een minimale breedte van 12 
meter krijgen.  
 
Dit alternatief, genoemd alternatief 2, is in schema weer te geven als: 
 

 
Figuur 11, Schema alternatief 2 

 

3.2 Afgevallen alternatieven 

In de eerste twee ontwerpateliers (op 13 september en 11 oktober 2021) zijn behalve de 
bovenstaande alternatieven nog enkele alternatieven gegenereerd, welke na discussie zijn afgevallen. 

3.2.1 Alternatief 3 

Dit alternatief gaat net als alternatief 2 uit van twee eilandperrons, waarbij het oostelijke 
eilandperron qua positie op dezelfde plaats komt te liggen als het huidige eilandperron.  
Het idee hierachter is, dat dit mogelijk tot een wezenlijke besparing van aanlegkosten zou kunnen 
leiden. 
Van dit alternatief is een dwarsprofiel gemaakt, waaruit bleek dat er dan 3 sporen verloren zouden 
gaan op het goederenemplacement IJsselmonde (in plaats van het verlies van één opstelspoor in 
alternatief 2).  
Dit werd beschouwd als erg onwenselijk, op basis waarvan dit alternatief in het 2e ontwerpatelier is 
afgevallen. 
 

 
5 Er is geen regulier gebruik van deze intercityperrons voorzien, maar dit is qua stationslay-out wel mogelijk. 
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3.2.2 Alternatief 4  

Alternatief 4 is gebaseerd op dezelfde functionele eisen als alternatief 2, dus met perrons langs zowel 
de sprinter- als intercitysporen, maar met een andere perronconfiguratie. Deze houdt in dat er langs 
de intercitysporen eenzijdige eilandperrons komen, in combinatie met een (tweezijdig) eilandperron 
tussen de sprintersporen. 
 

 
Figuur 12, Schema perronconfiguratie alternatief 4 

 
In het 2e ontwerpatelier is ervoor gekozen dit alternatief af te laten vallen, omdat dit alternatief ten 
opzichte van alternatief 2 veelal nadelen kent en weinig voordelen. Als voordeel wordt gezien de 
“spaanse oplossing” waarbij het juist gunstig is de combi van piekbelastingen en regulier gebruik te 
combineren, dus instappen vanuit een zijde en uitstappen (bij evenementen) aan  de andere zijde). 
De nadelen betreffen: 

- De perronconfiguratie met 3 eilandperrons is minder gebruiksvriendelijk voor de reizigers. In 
alternatief 2 heb je een eilandperron per richting waardoor reizigers op een eilandperron nog 
een keuze kunnen maken welke trein ze nemen, afhankelijk welke het eerste komt. Dat kan in 
alternatief 4 niet; 

- Door het extra ruimtebeslag in de breedte gaat er een extra spoor verloren op IJsselmonde 
(ten opzichte van alternatief 2) 

 
De Alternatieven zijn toekomstbestendig voor de oplossingsrichtingen van de concept-Startbeslissing 
City-Sprinter met frequentie 8 x p.u op gemengde infra. En beide Alternatieven moeten ingrijpend 
gesloopt en herbouwd bij de oplossingsrichtingen van een vrijliggende City-sprinter. 
Op enkele onderdelen zijn de Alternatieven wellicht marginaal toekomstbestendiger te krijgen: 
positie steunpunten van de traverse bijvoorbeeld. Maar dat is pas echt in te schatten als het ontwerp 
voor de City-sprinter op verkenningsniveau zit en het ontwerp voor station Stadionpark op 
planuitwerkingsniveau. 

3.3 Ontwerpbesluit 

In het 2e ontwerpatelier is ervoor gekozen om in de alternatievenstudie (alleen) de alternatieven 1 en 
2 volledig tot het einde van deze projectfase (=alternatievenstudie) mee te nemen. Dit draagt er zorg 
voor dat er aan het eind van de alternatievenstudie door de bestuurders van betrokken partijen een 
mening kan worden gevormd over beide alternatieven en besluitvorming mogelijk wordt over het 
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verder uitwerken van één (of beide) alternatieven. 
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4 Alternatief 1 

4.1 Beschrijving van het alternatief 

Zoals in hoofdstuk 3 aangegeven betreft alternatief 1 een ontwerp van het station Rotterdam 
Stadionpark met één eilandperron gelegen aan sprintersporen. 
 
Dit alternatief is in het voorliggende hoofdstuk uitgewerkt en wel op de volgende manier: 
1. Er is op basis van het functionele sporenschema een concreet sporenschema gemaakt.  
2. Dit sporenschema is vertaald in een civiel ontwerp gemaakt van de sporen, waarbij zowel is 

gekeken naar de functionele eisen op het gebied van bereikbaarheden en gelijktijdigheden als de 
snelheid, uitgaande van de beschikbare ruimte. 

3. Nexus heeft hierbij een globale seinplaatsing ontworpen (vastgelegd in de railverkeertechnische 
schets) waarin de gebruikswaarde van de sporen zo goed mogelijk wordt gebruikt. Hierbij wordt 
vooral gekeken naar mogelijkheden om de treinen zo snel mogelijk te laten rijden en tegelijk de 
opvolgtijden tussen opvolgende treinen te minimaliseren, opdat de capaciteit van het baanvak 
wordt gemaximaliseerd.  
Het spoorontwerp wordt daarbij aangepast als dit vanuit seinplaatsing gunstiger is. 

4. Het spoorontwerp heeft vervolgens als basis gediend om de haalbaarheid en consequenties te 
onderzoeken van het bouwen of aanpassen van andere spoorse zaken, te weten de transfer 
(perron, stijgpunten en voetgangersverbindingen), bovenleiding, geotechniek en kabels en 
leidingen en de steunpunten van huidige en toekomstige viaducten boven de sporen. 
Ook is er een analyse uitgevoerd naar de mogelijkheden en consequenties van het faseren van de 
ombouw. 

5. Tot slot is er een kostenraming opgesteld. 

4.2 Civiel ontwerp 

Het spoorontwerp van alternatief 1 is uitgewerkt op de situatietekening in bijlage B1. In bijlage B4 is 
ditzelfde spoorontwerp weergegeven, doch daar zijn de sporen van de 4 treinsoorten met kleuren 
aangegeven. 
 
Het spoorontwerp is ingepast in Sigma en aangesloten op het PVS. Het spoorontwerp is besproken 
met Loket Alignementen (XXX en XXX) en daaruit kwamen geen bezwaren naar voren. Echter is het 
spoorontwerp nog niet officieel getoetst door Loket Alignementen. Afgesproken is dat zodra er 
bekend is welk alternatief de voorkeur heeft, zal daarvan het spoormodel formeel geleverd worden 
aan, en getoetst worden door, het Loket Alignementen ProRail. 
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In deze paragraaf worden in verschillende sub-paragrafen, per aandachtspunt, de civiele 
ontwerpafwegingen en aandachtspunten beschreven.   

4.2.1 Spoorafstanden 

Er worden in het ontwerp verschillende spoorafstanden toegepast. Hieronder zijn de verschillende 
spoorafstanden toegelicht: 
• Voor nieuwe sporen is de minimum spoorafstand 4,50 meter (OVS00056-4.2-V004 paragraaf 3.2). 
• Langs het perron is getracht zoveel mogelijk de bestaande sporen te handhaven, met de intentie 

om de bouwkosten te beperken. De spoorafstanden zijn daar grotendeels hetzelfde als in de 
bestaande situatie. Tussen sporen IC-west en HSL-west is daarom de spoorafstand kleiner dan 
4,50 meter. 

• Daar waar de spoorafstand 5,70 meter is, is ruimte vrij gehouden ten behoeve van een 
bovenleiding, voor welke een afstand van 2,85 meter tussen hart paal en hart spoor benodigd is 
(OVS00056-4.2-V004 paragraaf 3.4.3). 

• Tussen het keerspoor en SPR-west is de spoorafstand 5,45 meter. Dit geeft ruimte voor een pad 
van 1,40 meter breed met een afstand van 1,80 meter tussen pad en hart keerspoor en 2,25 
meter tussen het pad en hart SPR-west (conform OVS00056-4.2-V004 paragraaf 3.4.2). 

• Daar waar de spoorafstand 6,60 meter is, is ruimte vrij gehouden ten behoeve van een 
bovenleiding en een pad. 

• Tussen sporen KE en JE is de spoorafstand 6,0 meter. Dit is ook in de huidige situatie ongeveer de 
spoorafstand. 

• Ten behoeve van de oostelijke en westelijke kruiswissels is gedeeltelijk tussen sporen LE en KE, 
alsmede tussen JE en HE, 5,30 meter spoorafstand toegepast, conform OVS00056-6.1-V007 
paragraaf 4.4.2.3. 

4.2.2 Rijsnelheden 

Volgens CRS 5.1.1.11 moeten de rijwegen voor doorgaande reizigerstreinen geschikt zijn voor een 
rijsnelheid van 140 km/h. Rijwegen voor stoppende reizigerstreinen en voor goederentreinen moeten 
volgens deze CRS geschikt zijn voor een rijsnelheid van 80 km/h. In het ontwerp zijn daarom de HSL- 
en IC-rijwegen ontworpen voor 140 km/h en de goederensporen voor 80 km/h. De sprintersporen zijn 
grotendeels ontworpen voor 140 km/h. Dit is een hogere ontwerpsnelheid dan de geëiste 80 km/h, 
omdat dit gewenst is ten behoeve van het optimaliseren van de rijtijd van de sprinters en om in 
bijsturingssituaties intercity’s vlot over deze sporen te kunnen laten rijden. 

4.2.3 Steunpunt van het Stadionviaduct (dwangpunt) 

Een dwangpunt waar in het ontwerp rekening mee gehouden is, is het steunpunt van het 
Stadionviaduct. In de huidige situatie komen de perronsporen uit op een kruiswissel aan de zuidzijde 
van het perron en vormt het steunpunt daarom geen belemmering. In het ontwerp van alternatief 1 
dienen de perronsporen doorgaand te lopen, waarbij het steunpunt in de ideale doorgaande lijn van 
spoor SPR-west ligt. Om te zorgen dat spoor SPR-west het steunpunt van het Stadionviaduct ontwijkt, 
zijn er verkanting en elementlengtes toegepast die binnen de uitzonderingswaarden vallen 
(OVS00056-4.1-V003 5). Het gevolg van dit ontwerp is dat de perronrand nabij deze bogen verplaatst 
moet worden om voldoende afstand tussen perron en spoor te realiseren. Dit resulteert ter plaatse in 
een smaller perron. Dit speelt voornamelijk achter het stijgpunt naar het Stadionviaduct en daarmee 
dus buiten de zone waar de reizigers komen. 
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4.2.4 Perron (CRS 5.1.1.3 en 5.1.1.4 en CRS 5.1.1.0) 

Volgens CRS 5.1.1.10 is een perronlengte nodig van minimaal 340 m. Een perronbreedte van minstens 
12 meter is nodig om de reizigers af te wikkelen (2.3). 
 
Alternatief 1 bevat één eilandperron. In dit alternatief kan het perron niet exact dezelfde vorm 
behouden als in de huidige situatie, omdat (a) de perronrand in de huidige situatie al grotendeels te 
laag ligt en (b) omdat de sporen-lay-out verandert. De vorm van het perron wordt beïnvloed door de 
sporen-lay-out door de volgende factoren: 
• Het steunpunt van het stadionviaduct (4.2.3). 
• Het mogelijk maken van een maximale snelheid van 140 km/h over de sprintersporen – dit vereist 

andere boogstralen en verkanting dan in de huidige situatie. 
• Het vergroten van de afstand tussen spoor SPR-oost en de perronrand, als gevolg van het 

inpassen van het keerspoor met voldoende spoorafstand tot beide sprintersporen.  
 
Het resultaat van deze aanpassingen is te zien in bijlage B1. Het nieuwe perron heeft de vorm van het 
huidige perron. De nuttige perronlengte is 340 meter, conform het railverkeerstechnisch 
schetsontwerp, waarmee het perron geschikt is voor zowel sprinters als intercity’s. Over een lengte 
van 265 meter is het perron minstens 12 meter breed. Dit betekent dat niet het gehele functionele 
perron 12 meter breed is.    
 
Indien het perron over de gehele lengte van het functionele perron een breedte van 12 meter zou 
moeten krijgen, dan zouden de bogen in sporen HSL-oost, IC-oost en SPR-oost, bij km 43.6, zuidelijk 
verplaatst moeten worden zodat er ruimte is om de rechtstand langs het perron in spoor SPR-oost te 
verlengen en wissel 7 daaropaan te sluiten. Om deze bogen zuidelijk te verplaatsen, dienen de 
fundaties van de bovenleiding die naast HSL-oost liggen, een andere plaats te vinden. Door Movares 
wordt ingeschat dat dit een te grote aanpassing is voor dit doel. 
 
De geëiste 12 meter perronbreedte komt voort uit de piekbelasting bij stadion-evenementen. Deze 
12 meter perronbreedte is wél aanwezig aan de drukste zijde van het perron, bij de Feyenoord City 
Traverse, waar de entree voor evenementenreizigers is gepositioneerd. 

4.2.5 Keerspoor (CRS 5.1.1.5 en CRS 5.1.1.6) 

Tussen de binnensporen (SPR-oost en SPR-west), zuidelijk van het perron, is een keerspoor 
ontworpen met een nuttige spoorlengte van 353 meter. Dit is de maximale nuttige spoorlengte die 
hier ruimtelijk is in te passen en hiermee wordt voldaan aan de CRS-eisen 5.1.1.5 en 5.1.1.8.   
 
Het keerspoor is aangesloten op het afbuigende been van wissel 7 aan spoor SPR-oost en is met 
wisselverbinding 3A-3B verbonden met spoor SPR-west. Aan de westzijde van het keerspoor is ruimte 
opgenomen voor een pad voor het treinpersoneel. 
 
Een tweede keerspoor is gewenst voor opstart en afloop van treindienst en voor flexibiliteit bij 
evenementen (CRS 5.1.1.6). Deze is echter niet met voldoende lengte redelijkerwijs inpasbaar. Dit 
komt door het convergeren van de sporenbundel en Railinfratrust eigendomsgrens tussen Rotterdam 
Stadion en km 42.9. 

4.2.6 Railinzetplaats km 43.7 (dwangpunt) 

In het ontwerp wordt de railinzetplaats nabij km 43.7 behouden. 
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4.2.7 Opheffen oostelijke goederenwachtspoor 

Het oostelijke goederenspoor is verwijderd omdat dit spoor functioneel geen toegevoegde waarde 
meer biedt en het verwijderen aan de oostzijde meer ruimte oplevert. Dit is afgestemd met ProRail VL 
en CM. Deze opgeleverde ruimte is nodig om wisselverbinding 1A-1B op voldoende afstand (minstens 
200 meter) van sein 938 te plaatsen. Tevens kan het huidige 1:34.7-wissel naar het 
goederenwachtspoor (919A) niet gehandhaafd kan blijven in combinatie met wisselverbinding 1A-1B 
ten zuiden van de railinzetplaats (km 43.7). 

4.2.8 Bijsturing / wisselverbindingen 

In geval van stremmingen van de sprintersporen Ddr-Rlb (ten zuiden van Rlb), dient het perron nog 
steeds bereikbaar te zijn (ontwerpatelier 11-10-2021). In alternatief 1 zijn wisselverbindingen 29A-
29B en 31A-31B toegevoegd om te voldoen aan deze bereikbaarheid. Dit biedt ook de fysieke 
gelegenheid van een eventuele extra stop door IC’s na een stadion-evenement. 
De wissels 25a/b en 27a/b zijn bedoeld voor stremmingen van de sprintersporen in de 
Willemspoortunnel. 

4.2.9 Kruiswissels 

Binnen het spoorontwerp wordt onderscheid gemaakt tussen het kruiswisselcomplex tussen de 
binnensporen (21-23 A/B; deze wordt geëist) en de kruiswisselcomplexen tussen de buitensporen 
(17-27 A/B resp. 19-25 A/B; deze worden gewenst in verband met bijsturing bij evenementen en bij 
stremming Willemspoortunnel). 
 
De gevraagde functionaliteit kan op twee manieren worden gerealiseerd:  
1) Als kruiswisselcomplex(en) (samenvoegen van wisseloverlopen). 
2) Als losse wisseloverlopen. 
 
Er is gekozen voor de eerste optie, omdat de spoorlengte voor losse wisseloverlopen niet aanwezig is 
tussen de coupure en Rotterdam Stadion. 
 
Voor een kruiswisselcomplex is een spoorafstand van minimaal 5,30 meter benodigd (bron: 
OVS00056-6.1). Deze spoorafstand is aanwezig tussen de binnensporen (ca 6,00 meter). Tussen de 
buitensporen is deze spoorafstand niet aanwezig (ca 4,00 – 4,25 meter), hier dienen de sporen naar 
buiten geschift te worden. Op deze plek zijn een damwand en steunpunten voor de overkluizing van 
de concours van het nieuwe stadion gedacht. Het spoorontwerp is afgestemd met het ontwerp van 
deze ingreep voor het nieuwe stadion. Deze ruimte is beschikbaar. 
 
Kruiswissels 1:15 (met betonnen dwarsliggers) zijn, zover bekend, uniek in de regio. Dit vraagt extra 
onderhoudsvoorraad en opleiding. 
 
De ontwerpsnelheid van de sporen JE, KE, JE en HE is 130 km/h. Dit is een afwijking op OVS00056-6.1-
V007 paragraaf 3.5, waarin staat dat de maximale snelheid over het doorgaande been van een 1:15 
kruiswissel 80 km/h is. Hier dient een dispensatie voor aangevraagd te worden. (Zie bijlage J1). 
 
De keuze voor toepassen van deze kruiswissels met behoud van baanvaksnelheid is voorgelegd aan 
en goedgekeurd door de ProRail Gebiedstafel Zuid Holland Zuid op 11-07-2022. 

4.2.10 Varkenoordseviaduct km 44.6 
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De afstand tussen het landhoofd van het van het Varkenoordseviaduct ten opzichte van de spooras 
was 6.9 meter. Door het spoor ongeveer 1,3 meter te verleggen, om een spoorafstand van 5,30 meter 
te creëren (zie 4.2.9), komt het spoor uit op 5,4 – 5,6 meter vanaf het landhoofd, wat voldoende 
plaats biedt voor overige spoorse objecten. 

4.2.11 Lichthoogten t.h.v. km 44.7 

Tussen de sporen JE en KE zit nabij km 44.7 een hoogteverschil van ongeveer 0,2 meter. Ook varieert 
hier de helling in deze sporen; de meetdata laten een dalboog zien. Om te voldoen aan OVS00056—
6.1-V007 paragraaf 4.5, moeten de twee sporen hetzelfde hoogteverloop hebben ter plaatse van dit 
kruiswissel en worden daarom lichtmaten toegepast in spoor JE. In alternatief 1 is de afstand tussen 
de kruiswisselcomplexen (tussen wissel 17B en 21A) zo klein dat er geen dalboog tussen past om de 
lichtmaten te beperken. De lichtmaten lopen in dit alternatief op tot ongeveer 0,40 meter. 

4.2.12 Waterkering 

Langs spoor LE ligt een waterkering. Aangezien spoor LE ongeveer 1,30 meter richting deze 
waterkering wordt verplaatst (zie 4.2.9), is het belangrijk te onderzoeken of het spoor niet te dicht bij 
deze waterkering in de buurt komt. In Figuur 13 is weergegeven dat er naast spoor LE ruimte is voor 
een bovenleiding, inspectiepad en kabelkoker. Er blijft dan ter hoogte van km 44.689 nog ruim 2 
meter over tot de kadastrale grens om aan te sluiten op het maaiveld. 
 
Voor werkzaamheden nabij een waterkering gelden specifieke eisen. Als voorbeeld geldt dat 
graafwerkzaamheden bij/aan dijklichamen niet tijdens het stormseizoen mogen plaatsvinden. Het 
verdient de voorkeur in een later projectfase de specifieke eisen voor deze waterkering op te vragen 
bij het betreffende Waterschap. 

 
Figuur 13, Dwarsprofiel op km 44.689. Kadastrale grens aangegeven in blauw 

4.2.13 Locatie van wissel 965 ten opzichte van sein N4 

Wissel 965 (km 44.4) hoort minimaal 200 meter noordelijk van sein N4 te liggen. Om aan deze eis te 
voldoen, zou wissel 965 noordelijker geplaatst moeten worden dan is ontworpen. Dit is echter niet 
mogelijk vanwege de boog tussen wissel 965 en 27A (zie situatietekening km 44.5). Zonder de 
afbuiging behorende (tussen km 44.2 - 44.6) bij deze boog zal de spoorafstand tussen spoor HE en 
spoor 267 te klein worden. 
 
Een oplossing voor dit probleem is om sein N4 noordelijk te plaatsen van wissel 965. Als deze 
volgorde gehanteerd wordt, hoeft wissel 965 niet meer zo noordelijk te liggen en kan deze zuidelijker 
verplaatst worden, om ruimte te maken voor sein N4. Dit ontwerp wordt alternatief 1B genoemd. Het 
spoorontwerp van alternatief 1B is opgenomen in bijlagen B2 en B5. 
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4.3 Seinplaatsing 

Als basis voor de seinplaatsing is uitgegaan van de functionele perronranden van het nieuwe perron 
voor Rotterdam Stadion. In overeenstemming met de ontwerpers van het nieuwe station is bepaald 
dat de functionele grenzen van het perron liggen op km 43.738 en km 44.078. 
 
Om de haalbaarheid van dit alternatief aan te tonen is een ontwerp gemaakt voor de seinplaatsing.  
De volledige seinplaatsing is te zien in de RVT-schetsen in bijlagen C1 en C2. 
 
In de remwegtabellen in bijlage C4 zijn de berekende remwegen te vinden waarop de seinplaatsing is 
gebaseerd. 
 
Uitgangspunten: 
• De functionele perronranden liggen op km 43.738 en km 44.078. 
• Bestaande seinfronten 986 t/m 980 en 600 t/m 606 op emplacement Rotterdam Zuid worden niet 

verplaatst. 
• Bestaande seinen 888, 890, 892 en 894 en seinfront 876 t/m 884 op Rotterdam Lombardijen 

worden niet verplaatst. 
• Voor nieuwe seinen is nog niet bepaald of deze op portalen worden geplaatst. Dit dient in het FIS2 

te worden gedetailleerd op basis van het definitieve alignement van de sporen.  
• De benodigde wissels worden geplaatst zoals beschreven in het sporenschema. De bestaande 

wissels die overbodig zijn worden weggehaald. De nieuwe wissels zijn geplaatst volgens de 
situatietekening. 

• Snelheid mogelijk van 140 km/uur tussen Rotterdam Lombardijen en Rotterdam Stadionpark.  
• Snelheid mogelijk van 130 km/uur tussen Rotterdam Stadionpark en Rotterdam Zuid. 
• 1:34,7 wissels mogen niet meer gebouwd worden. Zodra er iets met de huidige wissels gebeurt 

moet dit aangepast worden naar 1:29 wissels. 
• Op de stations waar (stop)treinen halteren, komen deze treinen waar mogelijk binnen op een 

groen-tonend sein. 
 
Onderstaand is een uitsnede uit de RVT-schets gegeven. 
 

 
Figuur 14, Uitsnede uit RVT-schets alternatief 1A 



 

E74-RJO-220000132 / Proj.nr. MN002984/ Vrijgegeven / Versie 3.0 / 17 augustus 2022 

 

 

33/73 

 

4.3.1 Seinplaatsing rijrichting noord 

In de basis is gekozen voor een seinfront bij alle perrons. Op de oostelijke sporen tussen Rotterdam 
Lombardijen en Rotterdam Stadionpark is daar een seinfront (900-N6-902) tussen geplaatst die ook 
de wissels afdekt die tussen dat punt en het perron van Stadionpark liggen. Op de westelijke sporen is 
dit seinfront niet nodig, aangezien dit slechts voor bijsturing is en de wissels afgedekt worden door de 
seinen bij de perrons 
 
Tussen Rotterdam Stadionpark en Rotterdam Zuid is een extra sein, sein N3, geplaatst na het wissel 
waar het sprinterspoor en het IC-spoor samen komen. Dit sein zorgt ervoor dat sprinters vanaf 
Rotterdam Stadionpark niet op geel hoeven te vertrekken als de intercity nog niet voorbij sein 624 is. 
Vertrekken op geel is onwenselijk omdat dit mogelijk conflicten oplevert in de dienstregeling.  
 
Seinfront Rotterdam Lombardijen (Seinen 888, 890, 892, 894 en 896) 
Als algemeen uitgangspunt is genomen om het seinfront bij Lombardijen niet te verplaatsen. In het 
ontwerp is ervoor gekozen om wel sein 896 te verplaatsen en in front te zetten met de andere seinen. 
Hiermee verbetert de herkenbaarheid van sein 896 ten opzichte van de bestaande situatie. Nu is het 
een los sein langs spoor LH op ruim 200 m achter het seinfront 888/90/92/94. In plaats daarvan wordt 
het onderdeel van het seinfront. 
 
Seinfront 900, N6 en 902  
Voor herkenbaarheid worden seinen 900, N6 en 902 in front geplaatst op km 43.165 op 
respectievelijk sporen SPR-oost, IC-oost en HSL-oost. Deze zijn zo noordelijk mogelijk geplaatst i.v.m. 
een zo goed mogelijke opvolging. 
 
De kilometrering van dit seinfront is erg kritisch. De knelpunten hierin zijn de doorschietlengte naar 
wissel 31B en de remmingen van en naar dit seinfront. In het ontwerp ligt het vrije ruimtemerk van 
wissel 31B ligt op precies 100 meter doorschietlengte. Daarnaast zijn de volgende remmingen 
relevant: 
• Bij een route door kruiswissels 19A/B, moet bij sein 974 een snelheid van 80km/uur gereden 

worden. Een 140-80 remming tussen sein N6 en sein 974 is niet haalbaar. Een remming van 130-
80 is wel haalbaar, al is deze remming 0m kritisch. Een remming vanaf voorgaande seinen van 140 
naar 130 km/uur is ruim haalbaar. 
Deze remming is ook haalbaar vanaf sein 902. Hier is hij 17 meter kritisch, doordat de hoogte van 
seinen 902 en N6 verschilt.  

• De afstand tussen sein 894 en sein 900 is bepaald op een 60-0 remming (15m kritisch). Als sein 
900 R toont, toont 894 GL en moet sein 864 GL6 tonen. 
Voor seinen 866-896-N6 geldt dezelfde remming. 

 
De herkenbaarheid van seinen 900/N6/902 is goed. Het vormt een front van 3 seinen op een visueel 
duidelijk gescheiden bundel van 3 sporen. Ten noorden van deze sporen begint het kopspoor binnen 
enkele tientallen meters rond het seinfront, waarbij duidelijk is dat het seinfront niet voor dat 
beginnend kopspoor bedoeld is. Door het beperkt aantal sporen is duidelijk welk sein bij welk spoor 
hoort. 
 
Seinfront aan de noordkant van Stadionpark (Seinen 962, 964, 966, 968, 970, 972, 974) 
Uitgangspunt voor de plaatsing van dit seinfront is het perron. De bestaande seinen 962, 964, 966, 
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968, 970, 972 en 974 zijn geplaatst op km 44.088, op precies 10 meter van de perronrand.  
 
Dit seinfront is goed herkenbaar, doordat er voor elk spoor een sein aanwezig is in het seinfront. Ook 
zijn er geen bogen ten zuiden van deze seinen die ervoor zouden zorgen dat een sein voor een ander 
spoor zou lijken te gelden. 
 
Sein N3 
Voor de plaatsing van N3 zijn de remwegen bepalend geweest. Deze plaatsing van sein N3 is bijzonder 
kritisch.  
• De afstand tussen sein 970 en sein N3 is 402 meter, dat is 2 meter kritisch voor een 40-0 

remming.  
• De afstand tussen N3 en sein 604 is 905 meter. Hier is een 80-0 remming haalbaar (4 meter 

kritisch). Hierdoor kan zelfs als sein 604 rood toont een stoptrein op GL8 vertrekken vanaf 
Rotterdam Stadion naar Rotterdam Zuid. 

• De remming 130-80 tussen sein N3 en 604 is 4 meter kritisch 
• Afhankelijk van de plaatsing van dit sein links of rechts van het spoor en de bijbehorende 

herkenbaarheid, dient dit sein al dan niet te worden voorzien van een pijl-bord. Mogelijk moet 
ook het onderste spoor van een extra sein worden voorzien. Op het eerste zicht lijkt plaatsing 
rechts van het spoor haalbaar te zijn. De spoorafstand is daar met ruim 5 meter voldoende 
voor een voldoende herkenbare situatie. De precieze plaatsing dient in een volgende fase 
nader te worden gedetailleerd. 

 
De doorschietlengte op wissel 19B is groot genoeg. 

4.3.2 Seinplaatsing rijrichting zuid 

Net als in de andere rijrichting worden de seinen zo geplaatst dat er seinfronten aan de perrons zijn. 
De seinfronten bij Rotterdam Zuid en Rotterdam Lombardijen blijven zoals bestaand. Het seinfront bij 
Rotterdam Stadion ontstaat door de bestaande seinen te verplaatsen. 
 
Daarnaast is er een extra seinfont ontworpen tussen Rotterdam Stadion en Rotterdam Lombardijen. 
Dit seinfront zorgt voor een snelle opvolging, zorgt ervoor dat wissels afgedekt worden en zorgt 
ervoor dat de afstand tussen de seinen op het HSL-west spoor niet groter wordt dan 2000 meter. 
 
Daarnaast is sein N4 geplaatst tussen Rotterdam Zuid en Rotterdam Lombardijen. Dit sein is geplaatst 
om te zorgen dat treinen vanaf Rotterdam Zuid niet op seinbeeld GL hoeven te vertrekken als sein N1 
rood toont. Hier kan bijvoorbeeld sprake van zijn bij evenementen, wanneer een trein uiteindelijk 
naar het kopspoor wordt gestuurd, waar op dat moment nog een andere trein staat. Voor de 
plaatsing van dit sein zijn verschillende sub-alternatieven bedacht. Deze worden besproken in 
paragraaf 4.3.3 

 
Seinfront aan de zuidkant van het perron (Seinen 946, 944, N1, N2, 938, 936) 
Seinen N1 en N2 zijn nieuwe seinen aan de kop van de zuidkant van het perron van Rotterdam 
Stadionpark, ter vervanging van bestaande dwergseinen 940 en 942. Deze seinen worden op 10 
meter van de rand van het perron geplaatst, op km 43.728. Bestaande seinen 946 en 944 worden 
verplaatst en in front gezet met deze seinen. 
 
Seinen 938 en 936 staan bestaand op km 43.727. Deze seinen zitten op een portaal. In dit ontwerp 
zijn deze seinen niet verplaatst en staan dan op 1 meter verschil met de andere seinen. Later in dit 
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project kan bepaald worden of deze seinen verplaatst moeten worden zodat ze wel netjes op één lijn 
staan. 
 
De zichtbaarheid van dit seinfront is goed. Aandachtspunt is dat er geen sein op deze hoogte 
aanwezig is bij spoor 266c (GOED-west). Toch is herkenbaar dat het meest rechter sein (946) bij het 
spoor HSL-west hoort en niet bij spoor 266c, aangezien deze sporen recht lopen, ter plaatse een 
onderlinge afstand hebben van ruim 6,5 m en er zich tussen deze sporen bovenleidingpalen en een 
pad bevinden die zorgen voor een duidelijke visuele scheiding. 
 
Seinfront 916-914-N5 
Seinen 916, 914 en N5 worden geplaatst op km 43.175 op respectievelijk sporen HSL-west, IC-west en 
SPR-west. Deze seinen worden in front geplaatst vanwege de herkenbaarheid. In een volgende fase 
dient te worden bepaald of deze op een portaal moeten worden geplaatst.  
 
De locatie van dit seinfront hangt samen met de doorschietlengte op wissel 5A en met de volgende 
relevante remafstanden: 
• De afstand tussen het seinfront en seinen 884 en 882 is 1145 meter. Hiermee wordt (met 28 m. 

speling) een 130-0 remming gehaald. 
• De afstand tussen seinen 916/914/N5 en seinen 946/944/N1 is 553 meter. Hiermee wordt een 

140-130 remming gehaald (met 323m speling). 
• De afstand tussen seinen 916/914/N5 en seinen 946/944/N1 is 553 meter. Hiermee wordt een 60-

0 remming gehaald (1 meter speling, dus kritisch). 

4.3.3 Sub-alternatieven sein N4 

Binnen alternatief 1 zijn er 2 sub-alternatieven ontstaan. Het verschil in deze sub-alternatieven zit in 
de plaatsing van wissel 965 en sein N4. Omdat de positie van wissel 965 verandert per sub-alternatief, 
zijn hier ook aparte situatietekeningen voor gemaakt. Figuur 15 en Figuur 16 geven een uitsnede weer 
van de RVT-schets waarop de verschillen in de sub-alternatieven te zien zijn. 

In een latere fase wordt gekozen welk alternatief of alternatieven verder uitgewerkt worden. In dit 
FIS is onderzocht of plaatsing van sein N4 mogelijk is. 
 

 
Figuur 15: Plaatsing N4 in alternatief 1A 
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Figuur 16: Plaatsing N4 in alternatief 1B 

 

Sein N4 is zodanig geplaatst dat treinen niet op geel hoeven te vertrekken vanuit Rotterdam Zuid als 
sein N1 nog rood toont in verband met een voorgaande trein. Door sein N4 toe te voegen kan de trein 
vertrekken op seinbeeld GRFL8, indien de trein op groen kan binnenkomen op Rotterdam 
Stadionpark. Indien sein N1 rood toont, zal een trein met Gl6 vertrekken vanaf Rotterdam Zuid.  

 

Een alternatief waarin sein N4 niet geplaatst wordt is ook een mogelijkheid. Dit heeft dan met name 
een negatief effect op de dienstregeling bij evenementen, waarbij het scenario aannemelijk is dat er 
een nieuwe trein vanuit Rotterdam Zuid naar Rotterdam Stadion rijdt wanneer een voorgaande trein 
het kopspoor ten zuiden van Rotterdam Stadion nog niet heeft verlaten (via spoor SPR-oost).  

4.3.3.1 Plaatsing N4 in alternatief 1A 

In sub-alternatief 1A wordt het nieuwe sein N4 geplaatst achter wissel 965. Integraal is bekeken hoe 
ver het wissel richting het noorden geplaatst kan worden en hoe ver sein N4 naar het zuiden 
geplaatst kan worden. Hierbij is niet te ontkomen aan een afwijking. 
 
In het ontwerp is Sein N4 geplaatst op km 44.310. Belangrijke remmingen voor de locatie van N4 zijn: 
• Tussen N1 en N4 zit 582 meter. Hierbij is een 60-0 remming mogelijk (20 meter kritisch).  
• Tussen N4 en sein 986/984/982 zit 595 meter. Hierbij is een 60-0 remming mogelijk. 
 
Sein N4 staat hier te dicht achter wissel 965. De afstand tussen mathematisch punt en het sein is 
hierbij 118 m, waar 200 m geëist is in OVS69133-1. Hierin is, kijkend naar remwegen, 20m speling om 
sein N4 zuidelijker te plaatsen. Dit is echter niet genoeg om de afwijking op te lossen.  

Tabel 2: Afwijking in alternatief 1A 

# OVS Omschrijving  Opmerking 

1 OVS69133-1 Sein N4 staat te dicht (118m) achter wissel 965.  
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Ter hoogte van sein N4 zijn geen seinen op de naastgelegen sporen. De afstand tussen spoor SPR-
west en naastgelegen spoor IC-west is meer dan 6,5 m, doordat het betreffende spoor afbuigt ten 
opzichte van de doorgaande sporen. Een sein dat tegen profiel staat behoort dus duidelijk bij spoor 
SPR-west voor een treinbestuurder. Ook zijn tussen deze sporen een pad en bovenleidingpalen 
voorzien, die de herkenbaarheid zullen vergroten. Hiermee is het sein voldoende herkenbaar zonder 
aanvullende maatregelen.  
 
De positie van sein N4 werpt beperkingen op ten aanzien van de herpositionering van de open 
spaninrichting in de bovenleiding ten zuiden van het station Rotterdam Zuid. Er is In dit FIS1 nog geen 
bovenleidingsontwerp gemaakt, waardoor nog niet precies duidelijk is hoe dit kan worden ingepast. 
De inschatting van de discipline bovenleiding is dat dit een ingewikkeld punt is, maar wel oplosbaar. 
Hier dient in de volgende projectfase nader naar te worden gekeken.  

4.3.3.2 Plaatsing N4 in alternatief 1B 

Omdat in alternatief 1A een afwijking geïntroduceerd wordt, is er ook gekeken naar een alternatieve 
plaatsing voor sein N4. In alternatief 1B staat sein N4 voor wissel 965 en is dit wissel meer richting het 
perron verschoven. Hierdoor wordt voldaan aan de plaatsing van het lichtsein ten opzichte van het 
wissel, maar komen wel intercity’s ook sein N4 tegen.  
 
De 60-0 remming van sein N4 naar N1 krijgt 90 m speling, maar vanaf sein 986/984/982 is nog slechts 
een 40-0 remming (met 85m speling) mogelijk. Bij een remming vanaf 80 km/uur bij sein 986/984/982 
naar sein N1, naar stilstand of naar 40 km/uur om naar het kopspoor te rijden, is de netto remafstand 
voor een 80-60 remming vanaf sein 984 naar sein N4 op 5m kritisch, waardoor er sprake is van een 
getrapte remming.  
 
Met de plaatsing van sein N4 op deze locatie kan er mogelijk verwarring zijn doordat alleen het SPR/IC 
spoor een sein heeft en het HSL spoor niet. Om de verwarring minder te maken is het mogelijk om 
het sein links van het spoor te plaatsen of een extra sein toe te voegen voor het HSL spoor. Om een 
extra sein te plaatsen op dezelfde hoogte ligt echter wel wissel 961 in de weg. Aangezien de 
spoorafstand ter hoogte van sein N4 meer dan 5,5 m is, de boog in de sporen voorafgaand aan het 
sein beperkt zijn (boogstraal minimaal 3000 m) en het sein volgens voorgaande seinen ook rechts van 
het spoor worden verwacht wordt de herkenbaarheid hier ook voldoende beschouwd zonder 
aanvullende maatregelen. In een latere fase kan de noodzaak voor een eventueel nevensein verder 
onderzocht worden. 
 
Sein N4 staat in alternatief 1B 70 meter noordelijker dan in alternatief 1A, waardoor het 
herpositioneren van de Openspaninrichting bij Rotterdam Zuid nog verder wordt beperkt. Dit moet in 
de volgende projectfase nader worden uitgewerkt. 

4.3.4 Snelheden 

Uitgangspunt voor de snelheden is dat er 140 km/u gereden kan worden tussen Rotterdam 
Lombardijen en Rotterdam Stadion, en dat er 130 km/uur gereden kan worden tussen Rotterdam 
Stadion en Rotterdam Zuid. Door de 1:15 wissels bij het samenkomen van de sprinter-sporen en de 
intercity-sporen, geldt er op de sprintersporen ter hoogte van wissels 965 en 967 ten noorden van het 
perron van Rotterdam stadion plaatselijk een maximumsnelheid van 80 km/uur. 

Bijlage C6 geeft een overzicht van alle snelheidsborden. 
 
Snelheid op de sprintersporen rijrichting zuid 
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Wissels 965 en 967 zijn 1:15 wissels, waarover met maximaal 80 km/uur gereden kan worden. Bij de 
aansluiting van de wissels zijn de sporen geschikt om maximaal 80 km/uur te rijden. Om deze snelheid 
te definiëren is er een bord RS 314 [8] geplaatst na wissel 965. Er zijn borden RS 314 [14] geplaatst op 
de sprintersporen zodra de sporen geschikt zijn om 140 km/uur op te rijden, zodat er zo snel mogelijk 
opgetrokken kan worden naar 140 km/uur. 
 
Het gevolg van deze borden is dat deze in sommige gevallen onderdrukt moeten worden door een GL 
seinbeeld. Hierdoor kan er een GL8-GL8 seinopvolging ontstaan (bijvoorbeeld GRFL8 bij sein N2 en 
GL8 bij seinen 984 en 614). Vanwege de geringe snelheidsverhoging die hiermee gehaald wordt en 
alleen geldt voor treinen die niet stoppen op Rotterdam Stadion, kan er ook gekozen worden om deze 
borden RS 314 [14] niet te plaatsen. In dat geval mag er direct ten zuiden van het perron van 
Rotterdam Stadion opgetrokken worden tot 140 km/uur. In een latere fase kan bepaald worden of de 
snelheidsborden wel of niet geplaatst worden. 

 

Mogelijk alternatief snelheidsprofiel spoor SPR-west 

In het huidige ontwerp van alternatieven 1A en 1B is er een lichtbak 13 nodig bij sein N1 voor 
seinbeeld GL13, gezien de remafstand tussen het hierachter gelegen sein N5 en het daar weer achter 
gelegen sein 882. Deze remafstand is namelijk net voldoende voor een 130-0 remming (met 28m 
speling). Het cijfer 13 hoeft niet in de lichtbak getoond te kunnen worden als de borden RS 314 [14] 
op spoor SPR-west vervangen worden door borden RS 313 [13] en er bij het sein N5 een bord RS 314 
[14] wordt geplaatst. Dit zou kunnen leiden tot lagere kosten en leidt in de praktijk niet tot 
capaciteitsverlies. Indien een trein 80 km/uur rijdt ter hoogte van sein N1 en vanaf daar aanzet naar 
130 km/uur, is deze snelheid nog niet bereikt tegen de tijd dat sein N5 bereikt is en er verder 
aangezet mag worden naar 140 km/uur, zelfs als er uitgegaan wordt van maximale aanzetgegevens 
(volgens OVS60032). De vaste snelheidsbeperking van 130 km/uur voor een gedeelte van spoor SPR-
west waar dit niet door het alignement wordt vereist is ongebruikelijk, maar is op grond van 
economische overweging wel toegestaan conform OVS60020. 

In een latere fase kan bepaald worden voor welk snelheidsprofiel gekozen wordt. 

4.4 Gebruikswaarde 

4.4.1 Rijtijden 

Om te kijken of aan de gestelde eisen voldaan is, zijn rijtijdberekeningen gemaakt voor de treinen 
over de gangbare routes. De eis voor de rijtijd van de sprinters is dat de deze niet meer dan 2 minuten 
langer mag worden door de stop op Rotterdam Stadionpark. De rijtijden van de HSL en de IC mogen 
niet verslechteren ten opzichte van bestaand. 
 
Voor de berekeningen op basis van de standaard gegevens uit Vache zijn de volgende uitgangspunten 
gebruikt: 
 

- Algemeen: 
o Bestaand volgen de treinen de routes als weergegeven in figuur 5. 
o Per stop wordt een halteringstijd van 42 seconden meegenomen. 

- Sprinter: 
o De sprinter stopt bestaand niet op Rotterdam Stadion, in de nieuwe situatie stopt 

deze wel op Rotterdam Stadionpark.  
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o Voor de berekening N-Z wordt de tijd bekeken van Rotterdam Centraal tot aan 
Rotterdam Lombardijen. 

o Voor de berekening N-Z wordt de tijd bekeken vanaf sein 864 waar de trein aan komt 
rijden met 140 km/uur tot aan Rotterdam Centraal. 

o Er wordt uitgegaan van treintype Sprinter, SLT10 
o De gebruikte halteerlocatie op Rotterdam Blaak, Rotterdam Zuid en Rotterdam 

Lombardijen is op 10 m vanaf te perronrand. 
o De gebruikte halteerlocatie op Rotterdam Stadionpark is op de nuttige perronrand 

aan de noordzijde van het perron, 10 m voor het sein. Voor de treinen in zuidelijke 
richting wordt dezelfde halteerlocatie gebruikt, maar dan voor de achterkant van de 
trein. 

- Intercity: 
o In de nieuwe situatie rijdt de intercity over de binnenste sporen van de 

Willemsspoortunnel en over de sporen IC-west (N-Z) of IC-oost (Z-N). 
o De intercity stopt alleen op Rotterdam Blaak en op Rotterdam centraal. 
o Voor de berekening Z-N wordt de tijd bekeken van sein 866 waar de trein aan komt 

rijden met 140 km/uur tot aan de stop op Rotterdam Centraal. 
o Voor de berekening N-Z wordt de tijd bekeken van Rotterdam Centraal tot aan sein 

884 waar de trein voorbij gaat met 140 km/uur. 
o Voor de berekening is uitgegaan van treintype VIRM12 (6+6). 

- HSL: 
o In de nieuwe situatie rijdt de intercity over de buitenste sporen van de 

Willemsspoortunnel en over de sporen HSL-west (N-Z) of HSL-oost (Z-N). 
o De HSL stopt alleen op Rotterdam centraal. 
o Voor de berekening Z-N wordt de tijd bekeken van sein 870 waar de trein aan komt 

rijden met 140 km/uur tot aan de stop op Rotterdam Centraal. 
o Voor de berekening N-Z wordt de tijd bekeken van Rotterdam Centraal tot aan sein 

718 waar de trein voorbij gaat met 140 km/uur. 
o Voor de berekening is uitgegaan van treintype VIRM12 (6+6). 

 
Tabel 3 geeft een overzicht van de uitkomsten van de berekeningen. 
 
Rijtijden Sprinters 
Doordat de huidige sprinters niet stoppen op Rotterdam Stadion en de nieuwe sprinters wel stoppen 
op Rotterdam Stationpark, wordt de rijtijd van de sprinters langer. Er zijn tijdens de ontwerpfase 
voorlopige berekeningen gedaan van de huidige en de nieuwe situatie en hieruit blijkt dat de eisen 
gehaald worden. Omdat de seinplaatsing van alle alternatieven vrijwel gelijk is, komen de rijtijden van 
de verschillende alternatieven overeen. Er is ook een berekening gedaan voor een situatie zonder sein 
N4. Voor de rijtijden maakt dit geen verschil. In een latere fase dient een alternatief gekozen te 
worden. De voorlopige resultaten zijn te vinden in bijlage C5. 
 
Zoals opgenomen in de uitgangpunten wordt uitgegaan van een binnenkomst op groen. Er is ook een 
berekening gemaakt met binnenkomst op rood voor de sprinter op Rotterdam Stadionpark in 
noordelijke rijrichting, omdat hier de sprinter door de intercity ingehaald kan worden. De rijtijd van 
de sprinter wordt door binnenkomst op rood een minuut langer, waardoor de eis van maximaal 2 
minuten langere rijtijd dan bestaand niet gehaald wordt. Dit dient voorkomen te worden door binnen 
de dienstregeling hier rekening mee te houden.  
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Rijtijden Intercity en HSL 
De rijtijden van de intercity en HSL in noordelijke rijrichting wordt 2 seconden korter dan in de huidige 
situatie. Dit komt door verplaatsing van afrembord RS 313 [13] en er daardoor langer 140 km/uur 
gereden kan worden. In zuidelijke rijrichting wijzigt de rijtijd niet. De snelheidswegdiagrammen voor 
de IC en de HSL zijn te vinden in bijlage C5.  
De rijtijden voor de IC en HSL zijn alleen berekend voor alternatief 1a. Omdat de seinplaatsing weinig 
afwijkt in de andere alternatieven, zullen de tijden ook overeenkomen. 
 
 
Treinserie Van Naar Eis Rijtijd 
SPR Bestaand - 
zonder stop op 
Rtd Stadion 

Rotterdam Lombardijen Rotterdam Centraal  9’32” 

SPR Nieuw - met 
stop op Rtd 
Stadionpark 

Rotterdam Lombardijen Rotterdam Centraal 11’32” 11’08” 

SPR Bestaand - 
zonder stop op 
Rtd Stadion 

Rotterdam Centraal Rotterdam Lombardijen  7’39” 

SPR Nieuw - 
met stop op Rtd 
Stadionpark 

Rotterdam Centraal Rotterdam Lombardijen 9’39” 9’10” 

IC Bestaand Rotterdam Lombardijen 
(Sein 866) 

Rotterdam Centraal 
 

6'32” 

IC Nieuw Rotterdam Lombardijen 
(Sein 866) 

Rotterdam Centraal 6'32” 6'30” 

IC Bestaand Rotterdam Centraal Rotterdam Lombardijen 
(sein 884) 

 
6’13” 

IC Nieuw Rotterdam Centraal Rotterdam Lombardijen 
(sein 884) 

6’13” 6’13”  

HSL bestaand Rotterdam Lombardijen 
(sein 870) 

Rotterdam Centraal 
 

4'44” 

HSL nieuw Rotterdam Lombardijen 
(sein 870) 

Rotterdam Centraal 4'44” 4'42” 

HSL bestaand Rotterdam Centraal Rotterdam Lombardijen 
(sein 718) 

 
5’02” 

HSL nieuw Rotterdam Centraal Rotterdam Lombardijen 
(sein 718) 

5’02” 5’02” 

Tabel 3, Rijtijden 
 

4.4.2 Opvolgtijden 

Ten opzichte van de bestaande situatie worden de sprintersporen en intercitysporen ten zuiden van 
Rotterdam Stadion van elkaar gescheiden. Dit leidt ertoe dat de intercity’s en sprinters minder 
gebruik maken van hetzelfde spoor.  De berekeningen voor de opvolgtijden zijn te vinden in Bijlagen 
C7 en C8. 
  



 

E74-RJO-220000132 / Proj.nr. MN002984/ Vrijgegeven / Versie 3.0 / 17 augustus 2022 

 

 

41/73 

Voor rijbewegingen naar het noorden is de opvolgtijd berekend op het aankomstpunt op Rotterdam 
Centraal. De opvolgtijd Sprinter-IC is in de nieuwe situatie 3’44”, gelijk aan in de huidige situatie. De 
opvolging Sprinter-IC is in de nieuwe situatie verslechterd, van 3'41” naar 4'34". Dit is een 
verslechtering van 53”. Dit is te verklaren door de langere rijtijd van de sprinter die een extra stop 
maakt op Rotterdam Stadion. Het verlies in opvolgtijd is met 53” kleiner dan het de rijtijd die erbij 
komt (1’36”). Met deze opvolgtijden kan de 10 minutendienstregeling gehaald worden. 
 
Voor treinen naar het zuiden is het vertrek vanaf Rotterdam Centraal bepalend. Hier blijven de 
opvolgtijden in de nieuwe situatie hetzelfde als in de oude situatie. Met een opvolgtijd van 3’33” voor 
Sprinter-IC en een opvolgtijd van 4’02” voor IC-Sprinter kan ook hier de 10 minuten dienstregeling 
gehaald worden. 

4.4.3 Lengte van het keerspoor 

Om het keerspoor zo lang mogelijk te maken, is sein 924 zo noordelijk mogelijk geplaatst. Er is hierbij 
rekening gehouden met voldoende doorschietlengte tot het vrije ruimtemerk van wissel 7 en genoeg 
afstand tot de voorkant van wissel 3A.  
 
Wissels 3A en 3B zijn eiswissels. De locatie van het stootjuk is in overeenstemming met de discipline 
Baan- en Spoorwegbouw geplaatst op km 43.162. 
 
In alternatief 1 is de nuttige lengte van het keerspoor 353 m en hiermee voldoet de lengte aan de eis 
van 340 m. Om de nuttige lengte te bepalen is rekening gehouden met een zichtafstand van 15 m 
naar het laaggeplaatste sein 924 en van 0m naar het stootjuk (voorzien van dubbele borden RS243).  

4.5 Bovenleiding 

Als gevolg van de aanpassing van de sporen dient ook de bovenleiding en draagconstructie te worden 
aangepast.  Deels betreft dit het omschuiven van bovenleiding als gevolg van het schiften van een 
spoor maar vaak ook betreft het, het aanpassen of vervangen van portalen omdat 1 of meer van de 
palen conflicteren met de nieuwe spoorligging. 
 
Voor de bovenleiding is in dit stadium nog geen ontwerp gemaakt wel is gekeken of de door de 
spooraanpassingen benodigde aanpassingen realiseerbaar zijn. 

4.5.1 Station Stadionpark 

Bij Station Stadionpark is gekeken naar de indeling van de sporen en de spoorafstanden zodat er 
steunpunten te realiseren zijn voor de portalen. Hierbij is rekening gehouden met onder meer de 
maximale lengte van gangbare bovenleidingbalken. 
 
Bij alternatief 1 wordt er 1 perron toegepast in tegenstelling tot variant 2 waar twee perrons worden 
gerealiseerd. 
 
Onderstaande figuur 17 geeft het principe dwarsprofiel weer ter plaatse van het perron bij Station 
Stadionpark. 
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Figuur 17, Dwarsprofiel ter plaatse van het station  

4.5.2 Overkluizing concourse level 

Direct ten noorden van het Varkenoordseviaduct wordt een overkluizing over het spoor aangebracht 
t.b.v. het concourselevel voor het nieuwe stadion. 
Dit vormt een belangrijk raakvlak met de bovenleiding. 
 
Portalen bovenleiding onder overkluizing 
De bovenleiding en draagconstructie onder de overkluizing zal in het project Feyenoord City moeten 
worden aangepast aan de hoogte van de overkluizing. Uitgangpunt is dat de bovenleiding wordt 
opgehangen aan portalen onder de overkluizing. De bovenleiding en draagconstructie wordt in 
principe niet bevestigd aan de overkluizing. 
 
Kruiswisselcomplexen onder overkluizing 
Onder de overkluizing komen drie kruiswisselcomplexen. Als gevolg van deze aanpassing zal de 
staffeling rond de kruiswissels moeten worden aangepast. De verwachting is dat als gevolg hiervan de 
draagconstructie rond de kruiswisselcomplexen en de overkluizing geheel moet worden vernieuwd. 
 
Schakelaars en spaninrichtingen onder de overkluizing 
 
Feyenoord City: Schakelaars en spaninrichtingen onder de overkluizing 
Ter plaatse van de toekomstige overkluizing bevinden zich open spaninrichtingen met voedende 
schakelaars. Uitgangspunt voor dit FIS Nieuw station Stadionpark is dat het project Feyenoord City is 
gerealiseerd bij de start van de bouw van station Stadionpark. De verwachting is dat het Onderstation 
in de Roseknoop (vanwege doortrekken Colosseumweg en gebiedsontwikkeling Roseknoop) in het 
kader van het project Feyenoord City zal zijn verplaatst. Hierbij is nog een vraagstuk welke locatie 
daarvoor het meest geschikt is (er staan momenteel nog een paar vervangende locaties open, die alle 
uitgaan van minimale aanpassing K&L). 
 
Daarnaast is binnen Feyenoord City een overkluizing gedacht voor een concours van het beoogde 
nieuwe stadion (ongewis of dit doorgaat), precies ten noorden van het Varkenoordse viaduct, ter 
hoogte van de huidige openspaninrichtingen (OSI). Inzet binnen project Feyenoord City is om deze 
OSI op zijn huidige plek te houden. 
 
Aandachtspunt daarbij: Wat ruimte betreft is dit in te bouwen. Wel zal er in hoogtes en te gebruiken 
materialen afgeweken moeten worden van de standaard. Dit om voldoende spanning-aarde afstand 
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tussen schakelaars en overkluizing te realiseren. Vanuit onderhoud gezien is het niet wenselijk om 
schakelaars en isolaties onder een kunstwerk te plaatsen. In de loop der tijd zullen componenten 
vervuilen. Doordat er onder het kunstwerk geen regen valt spoelen componenten niet schoon. 
Hierdoor kan na verloop van tijd overslag ontstaan. Dit houdt in dat door de (geleidende) vervuiling 
de bovenleidingspanning de isolatoren kan overbruggen. Ook kunnen componenten (vooral bij 
schakelaars) bij ernstige vervuiling vast komen te zitten waardoor deze niet goed meer functioneren. 
Als die overkluizing in het kader van Feyenoord City doorgaat, veroorzaakt dit dus een extra 
onderhoudsinspanning om de schakelaars goed te laten functioneren. 
 
Ombouw vanwege Nieuw station Stadionpark 
Omdat de draagconstructie als gevolg van de kruiswissels wordt vervangen zullen ook de open 
spaninrichtingen vervangen worden. Tussen de stations Rotterdam Stadionpark en Rotterdam Zuid en 
de bijbehorende wissels en seinen is de ruimte beperkt voor het inpassen van de open 
spaninrichtingen. Daarom is het noodzakelijk om deze ongeveer op dezelfde plek terug te bouwen.  
 
Movares/Nexus heeft daartoe drie oplossingsrichtingen ontwikkeld. Deze hebben we in figuur 18 
schetsmatig met rood, groen en blauw aangegeven. In het schema zijn de grote cirkels buiten het 
spoor de mogelijke locaties van een nieuw onderstation en de kleine cirkels op de sporen de daarbij 
horende posities van de OSI’s met de voedingspunten van de bovenleiding. Het is geen technische 
randvoorwaarde om de posities van onderstation en OSI op dezelfde hoogte te houden; het scheelt 
wel kostbare K&L-lengtes. 
  

 
 
 

Figuur 18, Oplossingsrichtingen positionering Open Spaninrichtingen en onderstation 

 
Beoordeling van deze 3 varianten levert het volgende beeld op: 

• Rood: In deze variant zijn de OSI’s op de middensporen niet in te passen volgens regelgeving, 
omdat er te weinig ruimte is tussen de kruiswissels en het seinfront op km 44.905. Iets meer 
naar het zuiden inpassen kan ook niet, omdat de OSI in spoor JE dan minder dan 425 meter 
voor sein N4 komt te liggen. 

Zoeklocatie 
Onderstation Zoeklocatie 

Onderstation

Zoeklocatie 
Onderstation
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• Groen: Deze variant is het makkelijkst voor het realiseren van de OSI’s. Het ligt ca. 800 
noordelijker dan de huidige situatie. In deze variant moet het onderstation worden verplaatst 
en ontstaat daardoor een mogelijk issue met beschikbare ruimte. Een ander nadeel is dat 
Rotterdam Zuid niet vanuit het noorden bereikbaar is als ten zuiden van dit station de 
bovenleidingspanning moet worden afgeschakeld, bijvoorbeeld bij calamiteiten. 

• Blauw: In deze variant zijn R’dam Zuid en R’dam Stadionpark apart bereikbaar (van elkaar af 
te schakelen); ook past dit goed bij een van de voorkeurslocaties voor het onderstation ihkv 
project Feyenoord City. Ook de andere voorkeurslocatie even ten noorden van zijn huidige 
plek voldoet, maar vergt langere K&L. In deze variant wordt voldaan aan regelgeving, maar er 
is wel sprake van 5 OSI’s in plaats van 4. 

 
In het overleg met de vakdeskundige en vakspecialist van AM is op 21 april 2022 afgesproken om in 
de volgende projectfase de varianten groen en blauw nader te onderzoeken. De positie van het 
Onderstation dient dan te worden afgestemd met het project Feyenoord City. Mochten de gedachte 
kruiswissels vanwege een eventuele negatieve kosten-/batenanalyse niet doorgaan, dan komt variant 
rood opnieuw in beeld. 

4.6 Kabels en leidingen ProRail 

In de huidige situatie loopt het hoofdtracé van de kabels voor treinbeveiliging, voeding en 
wisselverwarming in een grote koker aan de oostzijde van de sporen. Ook in de toekomstige situatie 
zal dit de meest wenselijke situatie zijn, qua bereikbaarheid en onderhoudbaarheid. Wel zullen de 
spoorkruisingen die nodig zijn voor het verbinden met objecten tussen en aan de overzijde van de 
sporen moeten worden herzien, zodat deze conform OVS00122 niet onder wissels en andere 
objecten doorlopen. Met name rond het onderstation en relaishuis kan dit nog een behoorlijke 
uitdaging zijn, gezien de grote hoeveelheid kabels die hier ligt en het geplande kruiswisselcomplex. 
 
Kokertracés dienen, net als ondergrondse tracés op een afstand van minimaal 4.25m vanuit hartspoor 
te liggen, wat betekent voor het hoofdtracé dat waar de sporen naar buiten gaan ten opzichte van de 
huidige situatie, ook de koker naar buiten zal moeten opschuiven. Dit speelt onder meer rond het 
Varkenoordseviaduct. Voor tracés tussen de sporen is deze minimale afstand niet haalbaar en zal 
ontheffing moeten worden aangevraagd. Gezien de leeftijd en toestand van de bestaande kokers 
zullen hier nieuwe kokers moeten worden toegepast. Er wordt naar gestreefd om de kasten zoveel 
mogelijk op de bestaande locaties te laten staan, mits op de juiste afstand vanaf de sporen conform 
het OVS00056-4.2.  

4.7 Transfer 

Op het moment dat Alternatief 1 wordt gerealiseerd is het evenementenstation mogelijk al voorzien 
van de nieuwe noordelijke perronontsluiting via de Feyenoord City Traverse, de nieuwe ontsluiting 
van Station Rotterdam Stadion richting het nieuwe Stadion aan de Maas via De Strip en richting de 
woonwijk Hillesluis (Colosseumweg/Riederlaan). Het kan ook zijn dat de bouw van deze traverse 
onderdeel vormt van de bouw van station Stadionpark.  
De transfer van reizigers en bijbehorende stijgpunten van perron naar traverse zijn gedimensioneerd 
op de het drukste uur aan reizigersaanbod na afloop van een evenement. Hiermee volstaat de 
dimensionering van stijgpunten ook voor het reizigersaanbod op een reguliere, niet evenementdag, 
als Station Rotterdam Stadionpark in gebruik wordt genomen.  
 
Om Station Rotterdam Stadionpark als volwaardig station te benutten voor reizigers uit alle wijken 
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rondom het station wordt aan de zuidzijde van het perron een tweede stationsontsluiting 
gerealiseerd richting het Stadionviaduct om de wijken Sportdorp/Sportcampus en Vreewijk ten zuiden 
van het station te bedienen. 
 
Naast het spoorstation wordt Station Rotterdam Stadionpark een integraal OV-knooppunt. Binnen de 
MIRT-verkenning Oeververbindingen worden parallel aan deze studie verschillende nieuwe HOV-
tracés (metro of tram) onderzocht voor een nieuwe verbinding tussen Kralingse Zoom (P+R) en 
Zuidplein/Ahoy. Al deze tracés hebben een station/halte bij Station Rotterdam Stadionpark. Voor de 
meest kansrijke HOV-tracés uit het MIRT zijn voor Station Rotterdam Stadionpark Ruimtelijke 
Functionele Ontwerpen (RFO) gemaakt. Het RFO, dat als bijlage E bij dit FIS-rapport is gevoegd, 
beschrijft de inpassing, de ruimtelijke samenhang en de impact van de verschillende functies van de 
OV-knoop in de fysieke ruimte.  
 
Doel van het RFO is om een lay-out voor het station vast te leggen, die goed functioneert en die 
optimaal invulling geeft aan belangen, wensen en regelgeving van partijen. Alle bouwstenen van de 
knoop zijn in ruimtelijke verkenningen getest op hun potentie voor een integrale architectonische en 
stedenbouwkundige uitwerking. Tevens zijn de basislay-out en maatvoering in 
loopstroomberekeningen getest op fluïde afwikkeling van transferstromen. Voor het nadere ontwerp 
vormt het RFO daarmee de ruimtelijk-functionele referentie. 
 
In het RFO zijn een zevental onderscheidende modellen uitgewerkt voor het arrangeren en verknopen 
van de verschillende modaliteiten tot het integraal OV-knooppunt ‘Rotterdam Stadionpark’: 

1. met Metro: onder Olympiaweg (parallel aan Stripgebouw); 
2. met Metro: onder Stripgebouw (parallel aan Olympiaweg); 
3. met Metro: onder Coen Moulijnweg/Stadionviaduct; 
4. met HOV-Tram: Olympiaweg op maaiveld en tram verhoogd (in middenberm); 
5. met HOV-Tram: Olympiaweg verhoogd (tram tussen Olympiaweg en spoor); 
6. met HOV-Tram: Stadionviaduct/Coen Moulijnweg; 
7. met HOV-Tram: Colosseumweg; 

Vanwege de looptijd en afronding van deze FIS|RFO-studie en het nog doorlopende onderzoek van de 
MIRT-verkenning is de laatste input vanuit de MIRT-verkenning die is verwerkt in deze studie van d.d. 
04-februari-2022. 
 
In het RFO is te zien dat de bouwsteen ‘trein/spoor’ (dus zowel alternatief 1 als 2) voldoende 
oplossingsruimte bieden om integraal onderdeel uit te maken van goed functionerende OV-knoop 
met meerdere OV-modaliteiten en met name de nieuwe HOV-verbinding (metro of tram). In 
vervolgfase (FIS2) is dit verder uit te werken zodra er meer zicht is op de voorkeursbeslissing voor de 
HOV-verbinding uit de lopende ‘MIRT-verkenning Oeververbindingen’. 

4.8 Steunpunten tussen de sporen voor bovenliggende kunstwerken 

Ten behoeve van de traverse dienen steunpunten te worden gepositioneerd. Binnen Alternatief 1 zijn 
steunpunten voorzien buiten het spooremplacement, op het perron en tussen de sporen 67 en 68. Dit 
bouwwerk wordt binnen OVS00030-2 als klasse B bouwwerk geclassificeerd; ‘bouwwerken met grote 
potentiële schade, die vaak een lage tot gemiddelde dichtheid van mensen hebben’. De spoorafstand 
tussen de sporen 67 en 68 bedraagt ca. 6,00 meter (bron: SIGMA d.d. 4 oktober 2021). OVS00030-2 
schrijft hierover: ‘ondersteuningsconstructies van klasse B en klasse C bouwwerken met een afstand 
tot de hartlijn van het dichtstbij gelegen spoor van minder dan 5 meter mogen als kolommen 
uitgevoerd worden, indien ze geplaatst zijn op een verhoogde fundering’. Dit principe staat 
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weergeven in onderstaande afbeelding (Figuur 19, Schetsontwerp steunpunt tussen de sporen). 
 

 
Figuur 19, Schetsontwerp steunpunt tussen de sporen 

 
Deze beheersmaatregel is eventueel te combineren met een ontsporinggeleidingsconstructie tussen 
de spoorstaven (beide sporen). 
 
Het inpassen van dit steunpunt heeft gevolgen voor het inspectiepad tussen beide sporen. In de 
bestaande situatie is spoor 68 een emplacementsspoor met een snelheid ≤ 40 km/h. Spoor 67 is nu 
nog een geëlektrificeerd en bediend doorgaand spoor, de bedoeling is dat dit straks (ook) een niet-
bediend en niet-geëlektrificeerd emplacementsspoor wordt met een snelheid ≤ 40 km/h. Rekening 
houdend met deze situatie betekent dit dat het inspectiepad op 2,00 meter vanuit het hart van het 
naastliggende spoor gesitueerd mag worden, met een breedte van 0,80 meter (bron: OVS00056-4.2). 
Wij onderscheiden hierin twee situaties: 
• Optie 1: het inspectiepad wordt enkelzijdig langs het steunpunt gesitueerd (of langs spoor 67 of 

langs spoor 68). 
• Optie 2: het inspectiepad wordt tweezijdig langs/om het steunpunt gesitueerd (langs beide 

sporen). 
 
De ruimte die binnen optie 1 overblijft om het steunpunt in te passen bedraagt 0,95 meter. Dit is de 
breedte van de verhoogde funderingsconstructie, de breedte van de te beschermen constructie 
(kolommen op de verhoogde fundering) wordt op basis van figuur 20 0,45 meter. Deze 
dimensionering moet getoetst worden aan de eisen omtrent de aanrijdbelastingen conform NEN-
EN1991-1-7, behorende bij de van toepassing zijnde bouwwerkklasse (in dit geval klasse B) maar lijkt 
voldoende. Dit dient in een volgende projectfase definitief vastgesteld te worden. 
 
De ruimte die binnen optie 2 overblijft om het steunpunt in te passen bedraagt 0,40 meter. Dit is de 
breedte van de verhoogde funderingsconstructie, binnen deze optie is dan - op basis van figuur 20 - 
geen ruimte meer over voor de kolommen op deze verhoogde funderingsconstructie. 
 
Op basis van bovenstaande wordt als uitgangspunt gehanteerd dat, ter hoogte van het nieuwe 
steunpunt, het inspectiepad langs één (1) spoor om het steunpunt wordt doorgetrokken. 
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In figuur 20 is het dwarsprofiel van de situatie van het steunpunt weergegeven. 
 

 
Figuur 20, Dwarsdoorsnede situatie steunpunt met inspectiepad 

 

4.9 RAM 

Het doel van de RA-analyse (Bedrijfszekerheidsanalyse) is het bepalen in welke mate de 
bedrijfszekerheidsprestaties van de te beschouwen alternatieven wijzigen ten opzichte van de huidige 
situatie en het afwegen van alternatieven ten opzichte van elkaar.  
 
In bijlage G1 is geconcludeerd, dat wissels zorgen voor de grootste niet-beschikbaarheid. In de RA-
analyse is ervoor gekozen, om de uitval van treinpaden te berekenen aan de hand van de wissels die 
de treinpaden passeren. In de huidige situatie wordt de ongeplande niet-beschikbaarheid met name 
veroorzaakt door de 7 wissels 1:34,7 en 6 Engelse wissels. Deze veroorzaken samen 81% van de TAO’s 
per jaar. Daarvoor in de plaats komen 4 nieuwe generatie wissels 1:29 die ook een behoorlijk hoge 
TAO frequentie hebben. Deze 4 wissels samen veroorzaken 67,5% van de TAO’s in alternatief 1. 
Hierdoor vallen 16% minder treinen per jaar uit ten opzichte van de huidige situatie met 9% minder 
vertragingstijd voor reizigers. 
 
Het doel van de M-analyse (Onderhoudsanalyse) is het bepalen in welke mate de onderhoudbaarheid 
wijzigt ten opzichte van de huidige situatie en het beoordelen van de onderhoudbaarheid van de 
alternatieven ten opzichte van elkaar.  
 
De spoorinfra is in alternatief 1 even goed onderhoudbaar als in de huidige situatie. Er is een aantal 
aandachtspunten benoemd ten aanzien van de onderhoudbaarheid. Het reguliere onderhoud kan 
worden uitgevoerd zonder extra buitendienststellingen ten opzichte van de huidige situatie. Er zijn 
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geen voorstellen ter verbetering naar voren komen. 

4.10 Geotechniek 

Op basis van beschikbare documentatie is een beoordeling gedaan van de geotechnische situatie. Uit 
deze beoordeling komt naar voren dat er aanvullend bodemonderzoek nodig is op basis van de 
geïnventariseerde risico’s en kansen en eisen uit de vigerende richtlijnen. Dit grondonderzoek is 
nader ingevuld in de werkpakketten behorend bij de raamcontractering van 
grondonderzoeksbedrijven van ProRail. 
 
Voor het gedetailleerde advies inzake het bodemonderzoek wordt verwezen naar bijlagen H1 tot H5   

4.11 Afwijkingen op de OVS 

De afwijkingen op de OVS zijn weergegeven in bijlage J1. Aanbevolen wordt om overeenstemming te 
verkrijgen voor de vaststelling van een eventuele Voorkeursbeslissing. 

4.12 Verificatie en validatie 

Er heeft een verificatie plaatsgevonden van de ontwerpen aan de eisen in de CRS [1]. 
Het resultaat hiervan is weergegeven in bijlage J2. 

4.13 Investeringskosten en LCM 

Van de FIS-ontwerpen worden kostenramingen opgesteld. Deze worden in een apart document 
opgenomen (en dus niet in dit FIS). 
 
Bij het tot stand komen van de probabilistische kostenraming wordt het door ProRail aangeleverde 
risicodossier [9] als input gebruikt.  
 
Ook wordt een Life-Cycle-Management (LCM-)analyse gedaan. Deze wordt opgenomen in een apart 
rapport (in de huidige versie van het FIS rapport is de LCM-analyse nog niet volledig ingevuld). 
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5 Alternatief 2 

5.1 Beschrijving van het alternatief 

Zoals in hoofdstuk 3 aangegeven betreft alternatief 2 een ontwerp van het station Rotterdam 
Stadionpark met twee eilandperrons, dus inclusief perrons langs de intercitysporen. 
 
Dit alternatief is op dezelfde wijze uitgewerkt als alternatief 1 in het vorige hoofdstuk.  

5.2 Civiel ontwerp 

Het spoorontwerp van alternatief 2 is uitgewerkt op situatietekening met kenmerk C30-MHI-AU-
2100043 (Bijlagen B3 en B6). Het spooralignement is opgenomen als tracélevering. Het spoorontwerp 
is op 11-02-2022 ingepast in Sigma scenario MN002984 NSRS – Alternatief 2 en daarmee op dat 
moment getoetst op inpasbaarheid in PVS.  
  
In deze paragraaf worden de ontwerpafwegingen en aandachtspunten beschreven, voor zover deze 
afwijken van alternatief 1. 

5.2.1 Spoorafstanden 

Tussen het keerspoor en SPR-west is de spoorafstand 6.60 m. Dit geeft ruimte voor een pad op 1.80 
m van het keerspoor welke 1.45 m breed is en een bovenleiding fundatie (conform OVS00056-4.2-
V004). 

5.2.2 Steunpunt van het Stadionviaduct km 43.7 

In alternatief 2 ligt het steunpunt van het Stadionviaduct op dezelfde locatie als het westelijke perron 
en is het op zichzelf geen factor meer om rekening mee te houden in de sporenlayout. 

5.2.3 Perrons 

In alternatief 2 wordt het huidige perron volledig gesaneerd en worden er twee nieuwe eilandperrons 
gebouwd. In dit alternatief is ook rekening gehouden met mogelijke ontsluiting via het 
Stadionviaduct. Een deel van het westelijke perron ligt met deze reden onder het Stadionviaduct.  
Voor alternatief 2 zijn dezelfde kilometrering als in alternatief 1 aangehouden voor de definitie van 
het functionele perron. 
  
Voor dit alternatief 2 geldt ook dat niet over de gehele lengte van de functionele perrons, de 
perronbreedte 12 m of meer is. Het oostelijke perron heeft een totale lengte van 445 m en daarvan is 
245 m breder dan 12 m. Het westelijke perron heeft een totale lengte van 549 m waarvan 356 m 
breder dan 12 m is. Om de gehele functionele perrons minstens 12 m breed te maken, is hetzelfde 
soort verandering nodig als in alternatief 1. 

5.2.4 Keerspoor 

Tussen de wissels 3A en 7 zit een boog met een straal van 200 m. De afstanden tussen de 
achterkanten van deze wissels en deze boog zijn kort, maar vallen wel binnen de 
uitzonderingswaarden van OVS-00056-6.1-V007 paragraaf 4.4.2.3.  
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5.2.5 Opheffen oostelijke goederenwachtspoor 

In alternatief 2 is gekozen het goederenwachtspoor op te heffen, omdat langs station Rotterdam 
Stadion de twee perrons in combinatie met de gevraagde sporenfunctionaliteit niet zal passen zonder 
buiten de eigendomsgrens van Railinfratrust B.V. te komen en zonder extra sporen van IJsselmonde 
op te heffen. 

5.2.6 Opheffen goederenopstelspoor 267E 

Het ruimtebeslag van Alternatief 2 met zijn twee eilandperrons leidt ertoe dat opstelspoor 267E, 
aangelegd binnen FIS Optimalisatie IJsselmonde, weer komt te vervallen. Samen met ProRail 
Capaciteitsmanagement is gezocht of een optimalisatie van Alternatief 2 mogelijk is, waarbij de 
opstelcapaciteit toch zo veel mogelijk kan worden behouden: Alternatief 2 bis. 
 
Volgens de vigerende CRS wordt aan de westzijde van Rotterdam Stadionpark het doorgaande 
goederenvervoer gescheiden van de internationale treinen. In alternatief 2 wordt deze functionaliteit 
gerealiseerd middels het inpassen van wissel 961, ter hoogte van km 44.3. Volgens ProRail 
Capaciteitsmanagement is deze gescheiden functionaliteit echter niet direct noodzakelijk, 
goederentreinen en internationale treinen delen tenslotte al hetzelfde spoor in de 
Willemspoortunnel, tot voorbij Rotterdam Zuid. CM is van mening dat deze functionaliteit ook ter 
hoogte van Rotterdam Stadionpark kan worden voortgezet, waarbij de aftakking naar emplacement 
IJsselmonde en de Havenspoorlijn ook ten zuiden van het Stadionviaduct mag komen te liggen. De 
veronderstelling was dat dit ruimte biedt om opstelspoor 267E wél te kunnen behouden. Om 
(mogelijke) verslechteringen in opvolgtijden op het HSL-spoor te voorkomen worden de verplaatste 
aftakkingen gerealiseerd middels een 1:15 wissel richting de Havenspoorlijn of Kijfhoek én een 1:9 
wissel richting CBG IJsselmonde. Deze treinen richting CBG IJsselmonde rijden zo weinig frequent dat 
een wissel 1:9 wel is in te passen zonder de opvolgtijden te verslechteren. Dit betekent wel een extra 
(1:9) wissel in het HSL-spoor. 
 
Deze ingreep vraagt nog wel maatregelen op het goederenemplacement zelf om loc-omlopen 
mogelijk te houden. Door het opheffen van het doorgaand goederenspoor is emplacement 
IJsselmonde nu alleen rechtstreeks vanaf het gecombineerde HSL/Goederenspoor bereikbaar. Er 
moet een loc-omloop tussen sporen 67c t/m 73 mogelijk blijven. Tevens voorziet FIS IJsselmonde in 
de mogelijkheid om een loc. komende van Kijfhoek over spoor 267e via spoor 68d om te halen terug 
naar Kijfhoek. Die functionaliteit moet behouden blijven. 
 
Bovengenoemde (gewenste) functionaliteit resulteert in het volgende sporenschema (Figuur 21), 
waarbij de in groen weergeven sporen onderdeel uitmaken van FIS Stadionpark 
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Figuur 21, gewenst sporenschema opheffen goederenopstelspoor 267E 

 
Bij de uitwerking van de hierboven weergegeven situatie bleek dat de gewenste functionaliteit aan de 
noordzijde (riching Varkenoordse viaduct) ruimtelijk niet inpasbaar bleek. De spoorafstanden ter 
plaatse bieden te weinig ruimte om met name de bovenleiding en de inspectiepaden in te kunnen 
passen. Hierbij is onderkend dat de sporen 267E en 68d zélf de functie niet-geëlektrificeerde 
emplacementsporen krijgen, dit neemt echter niet weg dat er wel degelijk ruimte gecreëerd moet 
worden om BVL-funderingen kwijt te kunnen voor de sporen die wél geëlektrificeerd worden. Deze 
ruimte is in de hierboven weergegeven situatie niet aanwezig.Dit heeft ertoe geleid de verbinding 
tussen de sporen 267E en 68d naar het zuiden te verplaatsen. Met het wegvallen van een deel van 
spoor 68d wordt voldoende ruimte gecreëerd om de gevraagde spoorse objecten ter plaatse in te 
kunnen passen. Op een sporenschema (Figuur 22) ziet dit er als volgt uit: 
 

 
 

Figuur 22, geoptimaliseerd sporenschema opheffen goederenopstelspoor 267E 

 
Deze functionaliteit leidt wel tot een beperkte opstellengte van de sporen 267E en 68d. Waar een 
minimale opstellengte van 740 meter wordt gevraagd komt in deze situatie de opstellengte voor 
beide sporen niet hoger uit dan ca. 620 meter. Opgemerkt moet worden dat hierbij de loc-omloop 
aan de zuidzijde (tussen de sporen 67c t/m 73) hierin nog niet is meegenomen, deze situatie zal de 
opstellengte verder doen verkleinen. Inschatting is dat de resterende opstellengte van beide sporen 
daarmee uitkomt op flink onder de 600 m. Vanwege de toch al geringe opstellengte is deze situatie 
(loc-omloop zuidzijde) om die reden niet verder uitgewerkt. 
 
Daarmee is Alternatief 2 bis geen ‘optimalisatie’ te noemen en niet verder uitgewerkt. Voor de 
volledigheid zijn de tussenresultaten van het optimalisatieontwerp als bijlage bij dit FIS toegevoegd. 

5.2.7 Wisselverbindingen t.b.v. bijsturing 

In alternatief 2 liggen er al perrons langs de IC-sporen (3.1.2), in tegenstelling tot in alternatief 1, en 
zijn er dus geen extra wisselverbindingen nodig om de perrons te bereiken. 
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5.2.8 Lichtmasten t.h.v. km 44.7 

In alternatief 2 is er wel ruimte voor een dalboog tussen de kruiswisselcomplexen, in tegenstelling tot 
alternatief 1. De lichtmaten lopen in alternatief 2 op tot ongeveer 20 cm. 

5.2.9 Locatie van wissel 965 ten opzichte van sein N4 

In alternatief 2 wordt wel voldaan aan de minimale benodigde afstand met sein N4. Spoor 267 wordt 
in deze variant namelijk gesaneerd en daarom is er geen boog meer nodig tussen wissel 965 en wissel 
27A. 

5.3 Seinplaatsing 

 

 
Figuur 23, Uitsnede uit RVT-schets alternatief 2 

 
Voor de gehele RVT-schets wordt verwezen naar bijlage C3. 
 
Voor de seinplaatsing in dit alternatief is zo veel mogelijk uitgegaan van de seinplaatsing van 
alternatief 1. Doordat de perronligging is aangepast, is ook de ligging van de sporen anders en komen 
noodzakelijkerwijs ook wissels anders te liggen. Hieruit volgend zijn er een aantal verschillen die 
hieronder besproken worden. Een overzicht van de remwegen voor alternatief 2 is te vinden in de 
bijlage C4. 
 
 
Seinfront 900-N6-902 
Doordat wissels 1A/B in alternatief 2 zuidelijker ligt dan in alternatief 1, kan het seinfront niet op 
dezelfde locatie geplaatst worden. Om precies aan de doorschietlengte op wissel 1B te voldoen is het 
seinfront 10m zuidelijker geplaatst, op km 43.155. De remmingen worden nog steeds gehaald. 
 
Seinfront 916-914-N5 
Doordat wissels 5A/B zuidelijker geplaatst zijn in alternatief 2 dan in alternatief 1, is er meer speling in 
de plaatsing van seinfront 916-914-N5. Hierdoor kan dit seinfront 15m zuidelijker geplaatst worden, 
waardoor de remmingen naar dit seinfront toe minder kritisch zijn. 
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Sein N4 
In alternatief 2 ligt N4 op dezelfde kilometrering als in alternatief 1A. Verschil is wel dat er meer 
ruimte is om wissel 965 noordelijker te plaatsen, op km 44.512. Hierdoor zit er in dit alternatief wel 
genoeg afstand tussen sein N4 en wissel 965 en is dit geen afwijking zoals in alternatief 1A.  
 
In dit alternatief bevindt sein N4 zich op een locatie waar de afstand tot het nevenspoor (SPR-west) 
ruim 5 m is (namelijk 5,3 m). Omdat tussen deze twee sporen ook bovenleidingpalen aanwezig zijn, 
kunnen deze gebruikt worden om de herkenbaarheid van het sein te vergroten. In de verdere 
uitwerking van het ontwerp dient het bovenleidingontwerp de herkenbaarheid van dit sein te 
ondersteunen, zodat deze herkenbaarheid voldoet. 
 
Net als in alternatief 1 werpt de positionering van sein N4 beperkingen op ten aanzien van de 
herpositionering van de open spaninrichting in de bovenleiding ten zuiden van het station Rotterdam 
Zuid, maar lijkt oplosbaar. Hier dient in de volgende projectfase nader naar te worden gekeken.  
 
Wissel 961 
Wissel 961 is in dit alternatief verplaatst naar km 44.344 zodat deze op genoeg doorschietlengte 
vanaf sein 962 ligt. 

5.4 Gebruikswaarde 

5.4.1 Snelheden 

De snelheden in alternatief 2 zijn over het algemeen gelijk aan de snelheden in alternatief 1A. Op de 
sprintersporen is bepaald vanaf waar er 140 km/uur gereden kan worden. Dit verschilt t.o.v. 
alternatief 1A. De volgende snelheidsborden RS 314 [14] in zuidwaartse rijrichting zijn daarom anders 
geplaatst: 

• Bord RS 314 [14] op spoor SPR-west staat op km 44.127 in plaats van op km 44.176, 
• Bord RS 314 [14] op spoor SPR-oost staat op km 44.110 in plaats van op km 44.189. 

 
Voor de borden RS 314 [14] in alternatief 2 gelden verder dezelfde overwegingen zoals behandeld in 
paragraaf 4.3.4 voor alternatief 1. 
 
Omdat er minder wissels zijn in alternatief 2, zijn er minder borden nodig om de snelheid te 
definiëren na een wissel. Ook zijn er daardoor minder routes mogelijk en zijn er verschillen in de 
getoonde cijfers in de lichtbakken. De lichtbakken zijn ter indicatie weergegeven op de RVT-schets. In 
een latere fase van dit project dienen deze definitief bepaald te worden. 

5.4.2 Rijtijden 

In alternatief 2 blijven de rijtijden vrijwel gelijk aan alternatief 1. De definitieve resultaten worden 
toegevoegd in een volgende versie van het FIS. De eis dat de rijtijden van de sprinters niet meer dan 2 
minuten verslechteren tov bestaand wordt gehaald. Dit blijkt al uit de berekeningen in bijlage C5. 

5.4.3 Opvolgtijden 

Ten opzichte van alternatief 1A en 1B ligt wissel 965 respectievelijk 84 m en 170 m noordelijker. 
Hierdoor splitst de sprinter in zuidelijke rijrichting eerder en verbetert de opvolging door de 
achteropkomende intercity. 
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5.4.4 Lengte van het keerspoor 

Net als in alternatief 1 is sein 924 zo optimaal mogelijk geplaatst om een zo groot mogelijke lengte 
van het keerspoor te creëren. De beperkende factor daarvoor is de voorkant van wissel 3A. Sein 924 
is daarom geplaatst op km 43.575. De lengte van het keerspoor komt uit op 366 meter en voldoet 
daarmee aan de eis van 340 meter. In overleg met de partijen is afgesproken om de lengte van het 
keerspoor te maximaliseren in de beschikbare ruimte. 

5.5 Bovenleiding 

Het grootste verschil tussen alternatief 1 en alternatief 2 is dat bij alternatief 2 twee perrons worden 
aangebracht in plaats van 1. Hierdoor zullen grotere aanpassen nodig zijn aan de bovenleiding omdat 
er in het spoorontwerp ruimte gecreëerd moet worden voor het tweede perron. De sporen zullen 
meer schiften en als gevolg daarvan zal de bovenleiding meer worden verschoven. Ook zullen er meer 
portalen moeten worden uitgewisseld omdat de nieuwe spoorligging vaker zal conflicteren met de 
bestaande bovenleiding.  
 

 
Figuur 24, Dwarsprofiel ter plaatse van het station in alternatief 2 

 
In bovenstaande figuur 24 is het principe dwarsprofiel weergegeven waarin de sporen, perrons en 
draagconstructie terug te zien zijn ter plaatse van station Rotterdam Stadionpark. 

5.6 Kabels en leidingen ProRail 

Wat betreft kabels en leidingen gelden voor dit alternatief dezelfde uitgangspunten en 
aandachtspunten als bij alternatief 1. 

5.7 Transfer  

In alternatief 2, met twee eilandperrons, liggen beide perrons op een andere locatie dan het ene 
perron in alternatief 1. Dit betekent dat ondanks dat de hoofdopzet van het station gelijk blijft, 
namelijk een stationstoegang aan de noordzijde en aan de zuidzijde van de perrons, de indeling van 
de Feyenoord City Traverse (noordelijke stationstoegang) anders is in dit alternatief. Het ontwerp van 
de Feyenoord City Traverse is flexibel ingestoken juist om in het verdere ontwerp dit soort verschillen 
binnen hetzelfde constructieprincipe op te vangen. Voor de zuidelijke toegang is de impact groter. 
Daar waar in alternatief 1. de zuidelijke toegang naar het perron aansluit op het bestaande brede 
gedeelte van het Stadionviaduct, is bij een stationsconfiguratie met twee perrons ook een 
perronontsluiting geprojecteerd aansluitend op het smallere deel (de boogbruggen) van het 
Stadionviaduct. Hier is te weinig breedte om een volwaardig ontvangstdomein te realiseren wat voor 



 

E74-RJO-220000132 / Proj.nr. MN002984/ Vrijgegeven / Versie 3.0 / 17 augustus 2022 

 

 

55/73 

alternatief 2 betekent dat bij deze perronontsluiting het Stadionviaduct naast het bestaande 
uitkragende fiets-/voetpad deels verbreed dient te worden. Met dit extra dek is een volwaardige 
stationstoegang te realiseren met ontvangstdomein-functies als OVCP, reisinformatie en verkoop 
vervoersbewijzen. 
 
In het bij dit FIS behorende RFO is alternatief 2 niet separaat behandeld. Voor de maatvoering en 
dimensionering van de transfer op Station Rotterdam Stadionpark is het station van alternatief 1 
maatgevend, omdat hier met slechts één operationeel perron dezelfde reizigersbelasting (drukste 
piekuur na afloop van een evenement) verwerkt dient te worden als in alternatief met 2 perrons. Alle 
integrale OV-knoopmodellen uit het RFO op basis van alternatief 1 zijn ook van toepassing op 
alternatief 2 met die uitzondering dat het bij alternatief 2 een groter aanpassingsvermogen vraagt van 
de situatie bij het Stadionviaduct. 
 
In het RFO is te zien dat de bouwsteen ‘trein/spoor’ (dus zowel alternatief 1 als 2) voldoende 
oplossingsruimte bieden om integraal onderdeel uit te maken van goed functionerende OV-knoop 
met meerdere OV-modaliteiten en met name de nieuwe HOV-verbinding (metro of tram). In 
vervolgfase (FIS2) is dit verder uit te werken zodra er meer zicht is op de voorkeursbeslissing voor de 
HOV-verbinding uit de lopende ‘MIRT-verkenning Oeververbindingen’. 

5.8 Steunpunten tussen de sporen voor bovenliggende kunstwerken 

Ten behoeve van de traverse dienen steunpunten te worden gepositioneerd. Voor een constructieve 
beschouwing: zie paragraaf 4.8. 
In eerst instantie lenen zich binnen Alternatief 2 drie locaties waar een eventueel steunpunt voor de 
traverse kan worden gepositioneerd binnen het spooremplacement, te weten: 
• Tussen het IC-spoor en het HSL-spoor aan de oostzijde (spoorafstand ca. 6,20 meter). 
• Tussen beide sprintersporen (spoorafstand 5,70 meter). 
• Tussen het HSL-spoor en het goederenspoor aan de westzijde (spoorafstand 6,60 meter). 
 
Tevens kunnen op de perrons steunpunten worden gepositioneerd. De gehanteerde spoorafstanden 
zijn gebaseerd op database SIGMA d.d. 4 oktober 2021. 
 
Op basis van het sporenplan hoeft binnen de eerste twee genoemde locaties geen rekening 
gehouden te worden met een inspectiepad (inspectie kan vanaf het perron of aan de buitenzijde van 
de spoorbaan plaatsvinden). Rekening houdend met de eisen vanuit OVS00026 (Profiel van Vrije 
Ruimte) geldt een minimale maat van 2,25 meter (PVR-GC) tussen rand object en hart naastliggend 
spoor. Binnen de eerstgenoemde locatie blijft dan 1,70 meter over voor het inpassen van een 
steunpunt. Binnen de als tweede genoemde locatie blijft dan 1,20 meter over voor het inpassen van 
een steunpunt. Deze dimensionering lijkt in beide gevallen voldoende maar dient getoetst te worden 
aan de eisen omtrent de aanrijdbelastingen conform NEN-EN1991-1-7, behorende bij de van 
toepassing zijnde bouwwerkklasse (in dit geval klasse B). Dit dient in een volgende projectfase 
definitief vastgesteld te worden. 
 
Binnen de als derde genoemde locatie wordt wel rekening gehouden met een inspectiepad. Omdat 
hier de snelheid ter plaatse hoger ligt dan V = 40 km/h komt de rand van het pad op 2,25 meter 
vanuit hart naastliggend spoor te liggen. De breedte van het pad is 1,00 meter (bron: OVS00056-4.2). 
Wij onderscheiden hierin twee situaties: 
• Optie 1: het inspectiepad wordt enkelzijdig langs het steunpunt gesitueerd (of langs het HSL-spoor 

of langs het goederenspoor). 
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• Optie 2: het inspectiepad wordt tweezijdig langs/om het steunpunt gesitueerd (langs beide 
sporen). 

 
De ruimte die binnen optie 1 overblijft om het steunpunt in te passen bedraagt 1,10 meter. Dit wordt 
dan de breedte van de verhoogde funderingsconstructie, de breedte van de te beschermen 
constructie (kolommen op de verhoogde fundering) wordt op basis van het basisprincipe (zie 
paragraaf 4.8) 0,60 meter. Deze dimensionering moet getoetst worden aan de eisen omtrent de 
aanrijdbelastingen conform NEN-EN1991-1-7, behorende bij de van toepassing zijnde 
bouwwerkklasse (in dit geval klasse B) maar lijkt voldoende. Dit dient in een volgende projectfase 
definitief vastgesteld te worden. 
 
De ruimte die binnen optie 2 overblijft om het steunpunt in te passen bedraagt 0,10 meter wat niet 
voldoende is om een funderingsconstructie in te passen. 
 
Op basis van bovenstaande wordt als uitgangspunt gehanteerd dat, wanneer het steunpunt wordt 
gesitueerd tussen het HSL-spoor en het goederenspoor aan de westzijde, ter hoogte van het nieuwe 
steunpunt het inspectiepad langs één (1) spoor om het steunpunt wordt doorgetrokken. 
 
Samenvattend zijn er binnen Alternatief 2 genoeg locaties beschikbaar om de steunpunten voor de 
traverse in te passen. De dimensionering moet in een volgende projectfase nog wel getoetst worden 
aan de eisen omtrent de aanrijdbelastingen conform NEN-EN1991-1-7, behorende bij de van 
toepassing zijnde bouwwerkklasse (in dit geval klasse B). 
 

 
Figuur 25, Dwarsprofiel ter plaatse van het station in alternatief 2 
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5.9 RAM 

Het doel van de RA-analyse (Bedrijfszekerheidsanalyse) is het bepalen in welke mate de 
bedrijfszekerheidsprestaties van de te beschouwen alternatieven wijzigen ten opzichte van de huidige 
situatie en het afwegen van alternatieven ten opzichte van elkaar.  
 
In bijlage G1 is geconcludeerd, dat wissels zorgen voor de grootste niet-beschikbaarheid. In de RA-
analyse is ervoor gekozen, om de uitval van treinpaden te berekenen aan de hand van de wissels die 
de treinpaden passeren. In de huidige situatie wordt de ongeplande niet-beschikbaarheid met name 
veroorzaakt door de 7 wissels 1:34,7 en 6 Engelse wissels. Deze veroorzaken samen 81% van de TAO’s 
per jaar. Daarvoor in de plaats komen 4 nieuwe generatie wissels 1:29 die ook een behoorlijk hoge 
TAO frequentie hebben. Deze 4 wissels samen veroorzaken 71,2% van de TAO’s in alternatief 2. 
Hierdoor vallen ruim 20% minder treinen per jaar uit ten opzichte van de huidige situatie met 13% 
minder vertragingstijd voor reizigers. Alternatief 2 heeft een iets gunstigere uitkomst dan alternatief 1 
met bijna een kwart minder uitgevallen treinen, omdat hier minder wissels zijn en daardoor minder 
wisselstoringen. 
 
Het doel van de M-analyse (Onderhoudsanalyse) is het bepalen in welke mate de onderhoudbaarheid 
wijzigt ten opzichte van de huidige situatie en het beoordelen van de onderhoudbaarheid van de 
alternatieven ten opzichte van elkaar.  
 
De spoorinfra is in alternatief 2 even goed onderhoudbaar als in de huidige situatie. Er is een aantal 
aandachtspunten benoemd ten aanzien van de onderhoudbaarheid. Hierin zijn geen verschillen 
geconstateerd tussen de twee alternatieven. Het reguliere onderhoud kan worden uitgevoerd zonder 
extra buitendienststellingen ten opzichte van de huidige situatie. Er zijn geen voorstellen ter 
verbetering naar voren komen. 

5.10 Geotechniek 

Ook voor alternatief 2 is een beoordeling gedaan van de geotechnische situatie. De noodzaak voor 
aanvullend bodemonderzoek is voor dit alternatief dringender dan voor alternatief 1, omdat er 
sprake is van twee nieuwe perrons die bovendien niet op dezelfde positie komen te liggen als het 
huidige perron.  
 
Zie paragraaf par. 4.10 voor de verdere details en verwijzingen. 

5.11 Afwijkingen op de OVS 

De afwijkingen op de OVS zijn weergegeven in bijlage J1. Aanbevolen wordt om overeenstemming te 
verkrijgen voor de vaststelling van een eventuele Voorkeursbeslissing. 

5.12 Verificatie en validatie 

Er heeft een verificatie plaatsgevonden van de ontwerpen aan de eisen in de CRS [1]. 
Het resultaat hiervan is weergegeven in bijlage J2. 

5.13 Investeringskosten en LCM 

Van de FIS-ontwerpen worden kostenramingen opgesteld. Deze worden in een apart document 
opgenomen (en dus niet in dit FIS). 
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Ook wordt een Life-Cycle-Management (LCM-)analyse gedaan. Deze wordt opgenomen in een apart 
rapport (in de huidige versie van het FIS rapport is de LCM-analyse nog niet volledig ingevuld). 
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6 Impactanalyse Citysprinter 

6.1 Context 

Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven, is een gezamenlijke ambitie van overheden en vervoerders om 
binnen de Zuidelijke Randstad het CitySprinter-concept te introduceren, wat naar verwachting in de 
loop van dit jaar onderdeel is van een nog te starten MIRT-Verkenning ‘Oude Lijn’ en eerder bekeken 
is in het kader van TBOV. In deze MIRT-verkenning voor Infra & Knopen Oude Lijn (I&KOL) worden 
meerdere scenario’s onderzocht. Alleen de ambitieuzere scenario’s vereisen een dedicated 
spoorgebruik voor een hoogfrequente CitySprinter over de 2 westelijke sporen. In de minder 
ambitieuze scenario’s (tot max 8 x per uur City-sprinter) kan de dienstregeling voor de CitySprinters 
ook op de middensporen gereden worden, dus net zoals nu. In die scenario’s zijn de plannen van 
I&KOL dus wel grotendeels toekomstvast. Met de ambitieuze scenario’s (meer dan 8 x per uur) wordt 
bedoeld een mogelijk toekomstig vervoerssysteem waarbij het genoemde spoorbaanvak wordt 
opgedeeld in twee gescheiden vervoerssystemen met elk 2 sporen. De ‘CitySprinters’ rijden hier 
volledig gescheiden van het overige treinverkeer (Intercity’s, hogesnelheidstreinen en 
goederentreinen). 
 
In november 2022 start waarschijnlijk een studie naar de invoering van een City-sprinter, een 
hoogfrequente verbinding tussen Den Haag en Dordrecht met kansen op bediening van nieuwe 
stations langs deze lijn. Afhankelijk van het ambitieniveau vraagt dit om het vrijleggen van de City-
sprintersporen en de sporen voor overig vervoer. Dit heeft grote impact ter hoogte van station 
Stadionpark doordat de HSL- en goederentreinen de City-sprintersporen ongelijkvloers moeten 
kruisen voor de aftakking naar de HSL en Havenspoorlijn/IJsselmonde. 
 
In het project Stadionpark is een impactanalyse uitgevoerd om te bepalen of/welke van de 
alternatieven van Stadionpark toekomstvast zijn in het licht van een toekomstige/latere ombouw 
naar een Citysprinterstation.  
Hierbij is ook de mogelijkheid onderzocht dat er een CitySprinter-systeem komt én dat station 
Stadionpark ook een IC-station wordt. 

6.2 Aanpak impactanalyse 

De impactanalyse bestaat uit een voor-analyse van ProRail en Movares, die is ingebracht en 
besproken in het 7e ontwerpatelier (op 26 januari 2022), waaraan is deelgenomen door diverse 
openbaar-vervoer- en dienstregelingsspecialisten en betrokkenen bij de studies naar de City-sprinter 
van ProRail, NS en Gemeente en het ProRail/Movares/Nexus-projectteam van Rotterdam 
Stadionpark. 

6.3 Resultaat impactanalyse 

De resultaten van de vooranalyse en het ontwerpatelier zijn vastgelegd in het verslag van Richard 
Dekker van ProRail (met bijdragen van Movares) in bijlage F1 en de bijbehorende spoor-ontwerpen in 
de bijlagen F2 en F3 (op de ondergronden van alternatief 1 resp. 2). 
 
Het globale beeld uit de analyse is, dat de ombouw naar een CitySprinter-systeem met name lastig is 
door de benodigdheid van een vrije kruising met een lengte van ca. 1000 meter, welke moet worden 
ingepast tussen de diverse kruisende viaducten en tunnels.  
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Voorts is het beeld dat een deel van de sporen van het baanvak bij Stadionpark kan worden 
hergebruikt en een deel moet worden verplaatst.  
 
Zowel alternatief 1 als 2 vragen van het station Stadionpark grote aanpassingen bij het ombouwen 
naar een CitySprinter-systeem. Perrons moeten worden geamoveerd of dienen verplaatst te worden 
en hoewel de Feyenoord City Traverse als hoofdonsluiting en stationstoegang blijft functioneren, 
dienen de stijgpunten aangepast te worden, omdat het perron niet langer een kopse ontsluiting naar 
een middenontsluiting krijgt (smallere stijgpunten met opstel- en loopruimte tussen de stijgpunten en 
de perronrand). De impact van CitySprinter op de draagconstructie van de Feyenoord City Traverse is 
ook een complicerende factor, omdat misschien flexibele steunpunten nodig zijn om de ombouw van 
alternatief 1 of 2 naar CitySprinter mogelijk te maken. 

6.4 Resultaat impactanalyse CitySprinter- en IC-station 

Er is ook een schetsontwerp gemaakt van een CitySprinterstation dat tevens perrons langs de dan 
nieuwe IC-sporen heeft. Deze is te vinden in bijlage F4. 
 
Het sporenschema van dit schetsontwerp is onderstaand weergegeven.  
 

 
Figuur 26, Sporenschema CitySprinter- met IC-station 

 
Binnen dit spoorontwerp is rekening gehouden met de inpassing van een extra IC-halte tussen de IC-
sporen, bestaande uit een eilandperron lang 340 meter, breed 12 meter. De dimensionering van het 
eilandperron tussen beide CitySprintersporen is vastgesteld op 220 meter lang, 10-12 meter breed. 
 
Overige uitgangspunten staan beschreven in het document van de CitySprinter-workshop (op 26 
januari 2022) in bijlage F1. 
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Het spoorontwerp is van oost naar west ontworpen, hetgeen wil zeggen dat de gevraagde 
functionaliteit (sporen, perrons en vrije kruising) vanuit het oosten richting het westen is ingepast. Dit 
betekent dat de huidige spoorzone aan de oostzijde niet wordt overschreden, gelijk aan de 
alternatieven binnen FIS Stadionpark. 
 
Binnen de ruimtelijke impactanalyse ten opzichte van FIS Stadionpark (Alternatief 1 en 2) wordt 
onderscheid gemaakt in 4 kwadranten, te weten: 

• Noordoostzijde Stadionpark. 
• Noordwestzijde Stadionpark. 
• Zuidoostzijde Stadionpark. 
• Zuidwestzijde Stadionpark. 

 
Impactanalyse noordoostzijde: 
Zoals hierboven staat beschreven wordt de huidige spoorzone aan de oostzijde niet overschreden, 
gelijk aan de alternatieven binnen FIS Stadionpark. De ruimte waar nu het huidige 
goederenwachtspoor is gesitueerd wordt binnen deze variant gebruikt voor het oostelijk HSL-spoor + 
goederen (gelijk aan Alternatief 2 binnen FIS Stadionpark). 
 
Impactanalyse noordwestzijde Stadionpark: 
Het meest westelijke City Sprinter spoor komt op nagenoeg dezelfde locatie te liggen als het huidige 
doorgaande spoor 67. De ruimtelijke winst die binnen dit ontwerp is gehaald, ten opzichte van de 
alternatieven FIS Stadionpark, is gebruik te maken van de ruimte waar nu het huidige 
goederenwachtspoor is gesitueerd. Dit betreft alleen een ruimtelijke winst ten opzichte van 
Alternatief 1, binnen Alternatief 2 is deze ruimte ook ingevuld. Tevens liggen de goederen- en HSL-
sporen binnen de alternatieven FIS Stadionpark aan de noordwestzijde gescheiden van elkaar, binnen 
deze variant worden beide functionaliteiten over één spoor - door de vrije kruising - geleid. 
 
Impactanalyse zuidoostzijde Stadionpark: 
Zie ‘Impactanalyse noordoostzijde’; de huidige spoorzone aan de oostzijde wordt niet overschreden, 
gelijk aan de alternatieven binnen FIS Stadionpark. 
 
Impactanalyse zuidwestzijde Stadionpark: 
Het inpassen van zowel de keervoorziening als ook de vrije kruising gaat – aan de zuidwestzijde - ten 
koste van spoor 68. Binnen het invloedsgebied van de vrije kruising (zuidwestzijde; ca. 42.8 – km 43.5) 
wordt dit spoor om die reden om de vrije kruising heen geleid. Dit gaat ten koste van huidig spoor 69. 
De spoorafstand naar spoor 70 bedraagt ca. 4,20 meter. 
 
 



 

E74-RJO-220000132 / Proj.nr. MN002984/ Vrijgegeven / Versie 3.0 / 17 augustus 2022 

 

 

62/73 

7 Bouwfasering 

7.1 Inleiding 

Het is in deze verkenningsfase nog niet goed mogelijk om gedetailleerde uitspraken te doen over de 
mogelijkheden van het ontwikkelen van een passende fasering om de huidige situatie van de sporen 
en het eilandperron om te bouwen naar de situatie van het station Rotterdam Stadionpark.  
 
Wel is het zinvol om te verkennen of de ontwikkelde alternatieven bouwbaar zijn en of er qua 
faseringsmogelijkheden grote verschillen tussen de alternatieven zijn. Bij de vergelijking van de 
alternatieven kunnen deze verschillen dan worden meegewogen. 

7.2 Noties en uitgangspunten bij de bouwfasering 

Bij de bouwfasering zijn de volgende noties en uitgangspunten van belang: 
1. ProRail geeft aan dat de ombouw naar verwachting in of na 2028 plaats moet vinden. 

Uitvoering is redelijkerwijs op zijn vroegst in 2028 mogelijk, uitgaande van: 
2023+2024:  Planuitwerking 
2025+2026:  Voorbereiden uitvoering 
2027:   Bouwvoorbereiding 
2028+2029:  Bouw 
2030:   Gereed 

2. De verwachting is dat als het nieuwe stadion er komt, deze eerder gebouwd zal worden dan 
station Stadionpark.  

3. De Feyenoord-City-traverse is onderdeel van de planvorming van het nieuwe station. Tot de 
realisatie van station Rotterdam Stadionpark wordt het evenementenperron (Rotterdam 
Stadion) in dienst gehouden. Als het nieuwe stadion er komt voordat Station Rotterdam 
Stadionpark is gerealiseerd, wordt een aanpassing gemaakt aan de bestaande traverse om de 
grotere evenementstroom te verwerken.  

4. Minimaal zal er in de Wilemspoortunnel één tunnelbuis met twee sporen zoveel als mogelijk 
in dienst moeten blijven.  

5. Een belangrijke randvoorwaarde van gedeeltelijke buitendienststellingen is een 
gegarandeerde veilige werkplek naast indienstzijnd spoor. Een werk-‘eiland’ tussen 
indienstzijnd spoor lijkt in dit kader niet acceptabel. 

6. Wellicht kan (het geëlektrificeerde) spoor 67 van IJsselmonde tijdelijk worden gebruikt als 
extra baanvakspoor. 

7. Het kan zijn dat vervoerders en ProRail Capaciteitsmanagement (CM) liever opteren voor één 
goed gecommuniceerde ‘grote klap’ dan langdurigere beperkingen in de dienstregeling. 

8. De verwachting van ProRail is, dat een buitendienststelling van 12 tot 16 dagen wellicht 
acceptabel is op dit baanvak, kijkend naar vergelijkbare buitendienststellingen op 
vergelijkbare baanvakken de laatste jaren. ProRail (XXXX) geeft aan dat een dergelijke lange 
buitendienststelling alleen in een vakantieperiode haalbaar zal zijn. De kans op toekenning 
van zo’n impactrijke langdurige afsluiting van dit belangrijke baanvak neemt toe naarmate 
meer projecten er gebruik van maken. Rond dezelfde tijd speelt vermoedelijk ook de aanleg 
van de spoorkruising van de HOV-verbinding met mogelijk de vernieuwing van het 
Stadionviaduct. Het juiste uitvoeringsjaar moet dan in goed overleg worden gekozen. 
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9. Movares schat in, dat het vernieuwen van het bestaande perron (of in alternatief 2 het nieuw 
bouwen van de twee perrons) het meest bepalend zal zijn voor de doorlooptijd van de 
ombouw binnen een infraonttrekking. 

7.3 Opties fasering 

Zoals gezegd is het in deze verkenningsfase niet goed mogelijk om gedetailleerde uitspraken te doen 
over faseringsmogelijkheden en -consequenties. Om toch een begin te kunnen maken met een 
discussie hierover zijn onderstaand een aantal opties gegenereerd en vergeleken. De uitspraken 
hierbij moeten als indicatief worden beschouwd, omdat er nog geen volledige/gestructureerde 
analyse heeft plaatsgevonden van de uitgangspunten en mogelijkheden. 
 

1. Ten aanzien van de faseringsfilosofie zijn vier opties ontwikkeld: 
Optie 1. In 1 of 2 grote buitendienststellingen 
Optie 2. In 2 à 3 periodes van bijvoorbeeld 8 weken waarin aan de west- of oostzijde 

enkele sporen in dienst blijven, terwijl de rest van de sporenbundel buiten dienst 
is voor de ombouw. Elke periode wordt voorafgegaan en afgesloten door korte 
volledige buitendienststellingen voor het aansluiten van de benodigde sporen. 

Optie 3. Eerst het centrale deel ombouwen en later de zijkanten.  
Optie 4. In meerdere weekend-buitendienststellingen (van 52 en 76 uur) 

2. Movares schat bij optie 1 in dat de kern van het werk uitvoerbaar zou zijn in één grote 
buitendienststelling van 3 tot 4 weken of 2 maal 2 weken, waarbij voor de ombouw van 
alternatief 2 meer tijd moet worden uitgetrokken dan voor alternatief 1. Deze inschatting is 
een schot voor de boeg. De duur van de benodigde buitendienststelling(en) is pas beter in te 
schatten in een volgende fase als er een ombouwplan is opgesteld.  

3. Optie 2: Het lijkt haalbaar te zijn om eerst de oostzijde om te bouwen en daarna de westzijde. 
Dan moeten de sporen bij station Zuid worden aangesloten op eerst de westzijde en later de 
oostzijde, opdat het treinverkeer van/naar beide tunnelbuizen van de Willemspoortunnel 
eerst naar de westelijke en later naar de oostelijke sporen kan worden geleid. De ombouw 
van het perron (Alt. 1) zou dan vermoedelijk het beste in de oostelijke bouwfase passen, met 
perronspoor 204 als veilige buffer tussen het in- en uitdienstzijde gebied. Nader onderzocht 
moet worden hoe dit bij station Rotterdam Lombardijen kan worden aangesloten. Mogelijk 
pakt dit voor de alternatieven 1a en 1b. verschillend uit.  

4. Optie 3, om het spoorverkeer tijdelijk over de 4 buitensporen (= de 2 meest westelijke plus de 
2 meest oostelijke) af te wikkelen en in het midden het perron en de middensporen om te 
bouwen lijkt niet realistisch, omdat het bouwterrein dan heel moeilijk bereikbaar wordt voor 
zowel personeel als materialen.  

5. Bij optie 4 verwacht Movares dat de bouwkosten substantieel gaan toenemen als het werk 
opgeknipt moet worden in veel weekend-buitendienststellingen. Movares denkt dat dit bijna 
niet uitvoerbaar zal zijn. Deze optie lijkt niet realistisch.  
 

Op basis van de uitgevoerde analyse zijn opties 1 en 2 nog iets verder verkend. 
 

 
 
 
 
 
Binnen optie 2 kan onderscheid worden gemaakt in het aantal sporen dat tijdens de bouwperiodes 
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nog in dienst wordt gehouden om (een deel van) de dienstregeling te kunnen blijven rijden. 
De drie sub-opties van optie 2 zijn: 

  
2a. 2 sporen in dienst 
In schema: 

 
Figuur 27, Schema buitendienststelling optie 2a 

 
Het treinvervoer dat lastig kan worden vervangen of omgeleid, zoals de HSL-treinen en sommige 
Intercity’s kunnen blijven rijden. Een ander deel van het treinvervoer moet worden vervangen 
(sprinters ?) of omgeleid (goederentreinen). Dit biedt mogelijkheden voor een wat langere 
buitendienststelling van het om te bouwen deel. Deze optie is waarschijnlijk goed te combineren 
met een buitendienststelling van één van de twee tunnelbuizen van de Wilemspoortunnel, 
waardoor de extra hinder beperkt blijft. 
  

 
2b. 3 sporen in dienst 
In schema:  
 

 
Figuur 28, Schema buitendienststelling optie 2b 

 
Deze optie is vergelijkbaar als optie 2a, maar met iets meer mogelijkheden om treinen te kunnen 
laten rijden. 
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2c. 4 sporen in dienst. 
In schema: 

 
Figuur 29, Schema buitendienststelling optie 2c 

 
Als deze vier sporen goed kunnen worden aangesloten op de sporen van de Willemspoortunnel 
en de baanvakken aan de zuidzijde, kan in de zuidelijke rijrichting de hele dienstregeling blijven 
rijden en is er dus alleen vervangend vervoer nodig voor een deel van het treinverkeer in 
noordelijke rijrichting. Dit biedt mogelijkheden om de andere helft van het emplacement 
langduriger, bijvoorbeeld een aantal weken buiten dienst te nemen om de ombouw rustiger te 
doen. De vier in dienst zijnde sporen moeten wel tijdelijk anders worden aangesloten hetgeen 
extra werk en doorlooptijd betekent.  
Aandachtspunt bij deze optie is de suboptimale werkruimte voor de ombouw van het perron 
doordat het spoor direct naast het perron in dienst is. Dat geeft beperkingen aan deze sub-optie 
2c. 

7.4 Beoordeling en vergelijking opties alternatief 1 

In de trade-off matrix in figuur 30 zijn de faseringsopties van alternatief 1 beoordeeld en te 
vergelijken. (Beoordelingen zijn indicatief).  
Als uitgangspunt geldt hierbij: het verdient de voorkeur het kruiswisselcomplex tussen de IC-
/sprintersporen eerst te bouwen om te voorzien in voldoende bijsturingsmogelijkheden maar wordt 
als niet onderscheidend beschouwd in de afweging tussen de opties. 
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Figuur 30, Trade-off matrix faseringsopties alternatief 1 (indien niet leesbaar, de pagina vergroten) 

Ter toelichting op de trade-off matrix: 
 

     
Tabel 4, Legenda trade-off matrix 

 
Gegeven de prilheid van de analyse is Movares van mening dat het nog te vroeg is om conclusies aan 
de analyse te verbinden. Hooguit, dat het ombouwen in één grote buitendienststelling (=optie 1a) 
vooralsnog het meest aantrekkelijk lijkt. 
 
Geadviseerd wordt om In de volgende planfase een concreet bouwfaseringsplan op te stellen dat 
intensief wordt afgestemd met betrokken partijen. Dit kan dan als basis dienen voor een keuze voor 
een faseringsoptie. 

Optie 1a
Ombouw in 1 grote 
buitendienstelling

Optie 1b
Ombouw in 2 stappen; eerst 
oost en dan west, geen 
sporen in dienst

Optie 2a
Ombouw in 2 stappen; eerst 
oost en dan west, 
2 sporen in dienst

Optie 2b
Ombouw in 2 stappen; eerst 
oost en dan west, 
3 sporen in dienst

Optie 2c
Ombouw in 2 stappen; eerst 
oost en dan west, 
4 sporen in dienst

Optie 3
Ombouw in 2 stappen: eerst 
middendeel en dan de 
buitensporen; 
4 sporen in dienst

Optie 4a
Ombouw in weekend-
buitendienststellingen. Alles 
buiten dienst.

Optie 4b
Ombouw in weekend-
buitendienststellingen. 
Steeds deel buiten dienst

Criterium

Beschikbaarheid sporen tijdens bouwperiode 
en daarmee de buitendienststellingskosten

Twee tot drie weken (NTB) alle 
sporen buiten dienst

Twee maal 2 weken (NTB) alle 
sporen buiten dienst

Sommige treinen kunnen 
blijven rijden; andere omleiden 
of vervangend vervoer

Sommige treinen kunnen 
blijven rijden; andere omleiden 
of vervangend vervoer

Alle treinen kunnen blijven 
rijden; met enige 
rijtijdverlenging.

Alle treinen kunnen blijven 
rijden; met enige 
rijtijdverlenging.

Het treinverkeer ligt een groot 
aantal weekends stil

Sommige treinen kunnen blijven 
rijden; andere omleiden of 
vervangend vervoer

Beschikbaarheid evenementenhalte Vrijwel steeds beschikbaar Vrijwel steeds beschikbaar Tijdelijk niet beschikbaar Tijdelijk niet beschikbaar Tijdelijk niet beschikbaar Tijdelijk niet beschikbaar In aantal weekends niet 
beschikbaar

In sommige weekends niet 
beschikbaar

Veiligheid tijdens bouwproces Veilig Veilig
Veiligheid is aandachtspunt 
vanwege 1 raakvlak met sporen 
in dienst

Veiligheid is aandachtspunt 
vanwege 1 raakvlak met sporen 
in dienst

Veiligheid is aandachtspunt 
vanwege 1 raakvlak met sporen 
in dienst

Veiligheid is groot aandachts-
punt vanwege 2 raakvlakken 
met sporen in dienst

Redelijk veilig
Veiligheid is groot aandachts-
punt vanwege raakvlak(ken) met 
sporen in dienst

Duur bouwperiode Zeer korte bouwduur Korte bouwduur Iets langere bouwduur Iets langere bouwduur Langere bouwduur Langere bouwduur Zeer lange bouwduur Zeer lange bouwduur

Faseerbaarheid bovenleiding nvt nvt nvt

Faseerbaarheid treinbeveiliging nvt nvt nvt

Complexiteit bouwfasering Eenvoudig Vrij eenvoudig Enigszins complex Enigszins complex Middelmatig complex Middelmatig complex Middelmatig complex Middelmatig complex

Extra kosten voor fase tussen 
buitendienststellingen Niet nodig Weinig Enigszins Enigszins Hoog Hoog Hoog Hoog

Totale bouwkosten

Criterium Uitleg/definitie

Beschikbaarheid sporen tijdens bouwperiode 
en daarmee de buitendienststellingskosten

In hoeverre kan er tijdelijk geen gebruik worden gemaakt van de 
sporen ? In die periodes zullen er treinen uitvallen en/of worden 
omgeleid en/of moet er vervangend vervoer worden geregeld (en 
betaald)

Beschikbaarheid evenementenhalte 

Het belang van dit criterium hangt samen met wel/niet nieuw 
stadion. De huidige Kuip heeft niet zoveel evenementen, vooral 
popconcerten in de zomer. De bedoeling van het nieuwe stadion (als 
dat er komt) is dat hier jaarlijks 40-50 evenementen per jaar gaan 
plaatsvinden.

Veiligheid tijdens bouwproces Wordt vooral bepaald (?) door aanwezigheid raakvlak tussen 
bouwplaats en in dienst zijnde sporen

Duur bouwperiode Hoe snel kan de ombouw worden gerealiseerd in termen van 
doorlooptijd ? 

Faseerbaarheid bovenleiding Biedt het schakelschema de mogelijkheid om een aantal sporen 
buiten dienst te nemen ?

Faseerbaarheid treinbeveiliging Biedt de rekindeling en de sectiescheidingen in de treinbeveiliging de 
mogelijkheid om een aantal sporen buiten dienst te nemen ?

Complexiteit bouwfasering Hoe veel bouwstappen en indienststellingsstappen zijn er nodig ?

Extra kosten voor fase tussen 
buitendienststellingen

Dit betreft de (extra) kosten die nodig zijn voor tijdelijke situaties. 
Bijvoorbeeld voor het tijdelijk aansluiten van sporen om het 
treinverkeer in een bepaalde periode (beperkt) door te kunnen laten 
rijden.

Totale bouwkosten
Totale bouwkosten (is resultante van complexiteit bouwfasering, 
extra kosten voor fase tussen buitendienststellingen en kosten 
vervangend vervoer)

Legenda
= zeer positief
= positief
= redelijk
= matig
= slecht
= onmogelijk/niet reëel
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7.5 Beoordeling en vergelijking opties alternatief 2 

De faseringsopties van alternatief 2 zijn op dezelfde manier beoordeeld en te vergelijken. Ook hier 
geldt het kruiswisselcomplex tussen de IC-/sprintersporen eerst te bouwen om te voorzien in 
voldoende bijsturingsmogelijkheden maar wordt als niet onderscheidend beschouwd in de afweging 
tussen de opties. 
 

 
Figuur 31, Trade-offmatrix faseringsopties alternatief 2 (indien niet leesbaar, pagina vergroten) 

 
Wat betreft de bouwfasering van alternatief 2 kan ten opzichte van alternatief 1 het volgende worden 
opgemerkt: 

• Voor alternatief 2 moet er wat meer werk worden verricht dan voor alternatief 1 omdat er 
meer sporen moeten worden verschoven. Hierdoor zal dit alternatief een iets langere 
doorlooptijd kennen en een iets hogere complexiteit.  

• Vanwege de andere positie van de perrons ten opzichte van de huidige situatie zal het in 
alternatief 2 niet mogelijk zijn om de City-traverse eerder te realiseren dan de ombouw van 
de sporen, omdat de steunpunten van de traverse op de perrons dan niet zijn te plaatsen. 
Deze moeten namelijk komen te staan op plaatsen waar dan nog sporen liggen. 

• Een mogelijk voordeel van alternatief 2 is, dat als er gekozen wordt voor een gefaseerde 
ombouw, het oostelijke perron al eerder beschikbaar komt en daarmee de functie als 
evenementenstation (zij het niet met een nieuwe ontsluiting met de City-traverse). 

 
Het advies van Movares voor alternatief 2 is gelijk aan alternatief 1, oftewel het is nog niet goed 
mogelijk om in dit stadium harde conclusies te trekken. Ombouw in één grote buitendienststelling 
lijkt het meest aantrekkelijk. 

Optie 1a
Ombouw in 1 grote 
buitendienstelling

Optie 1b
Ombouw in 2 stappen; eerst 
oost en dan west, geen 
sporen in dienst

Optie 2a
Ombouw in 2 stappen; eerst 
oost en dan west, 
2 sporen in dienst

Optie 2b
Ombouw in 2 stappen; eerst 
oost en dan west, 
3 sporen in dienst

Optie 2c
Ombouw in 2 stappen; eerst 
oost en dan west, 
4 sporen in dienst

Optie 3
Ombouw in 2 stappen: eerst 
middendeel en dan de 
buitensporen; 
4 sporen in dienst

Optie 4a
Ombouw in weekend-
buitendienststellingen. Alles 
buiten dienst.

Optie 4b
Ombouw in weekend-
buitendienststellingen. 
Steeds deel buiten dienst

Criterium

Beschikbaarheid sporen tijdens 
bouwperiode en daarmee de 
buitendienststellingskosten

Drie tot vier weken (NTB) alle 
sporen buiten dienst

Twee maal 2 weken (NTB) alle 
sporen buiten dienst

Sommige treinen kunnen 
blijven rijden; andere omleiden 
of vervangend vervoer

Sommige treinen kunnen 
blijven rijden; andere omleiden 
of vervangend vervoer

Alle treinen kunnen blijven 
rijden; met enige 
rijtijdverlenging.

Alle treinen kunnen blijven 
rijden; met enige 
rijtijdverlenging.

Het treinverkeer ligt een groot 
aantal weekends stil

Sommige treinen kunnen blijven 
rijden; andere omleiden of 
vervangend vervoer

Beschikbaarheid 
evenementenhalte Vrijwel steeds beschikbaar Vrijwel steeds beschikbaar Vrijwel steeds beschikbaar Vrijwel steeds beschikbaar Vrijwel steeds beschikbaar Vrijwel steeds beschikbaar In aantal weekends niet 

beschikbaar
In sommige weekends niet 
beschikbaar

Veiligheid tijdens bouwproces Veilig Veilig
Veiligheid is aandachtspunt 
vanwege 1 raakvlak met sporen 
in dienst

Veiligheid is aandachtspunt 
vanwege 1 raakvlak met sporen 
in dienst

Veiligheid is aandachtspunt 
vanwege 1 raakvlak met sporen 
in dienst

Veiligheid is groot aandachts-
punt vanwege 2 raakvlakken 
met sporen in dienst

Redelijk veilig
Veiligheid is groot aandachts-
punt vanwege raakvlak(ken) met 
sporen in dienst

Duur bouwperiode Zeer korte bouwduur Korte bouwduur Iets langere bouwduur Iets langere bouwduur Langere bouwduur Langere bouwduur Zeer lange bouwduur Zeer lange bouwduur

Faseerbaarheid bovenleiding nvt nvt nvt

Faseerbaarheid treinbeveiliging nvt nvt nvt

Complexiteit bouwfasering Eenvoudig Vrij eenvoudig Middelmatig complex Middelmatig complex Middelmatig complex Complex Complex Complex

Extra kosten voor fase tussen 
buitendienststellingen Niet nodig Weinig Enigszins Enigszins Hoog Hoog Hoog Hoog

Totale bouwkosten
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8 Alternatievenafweging 

8.1 Benadering 

De alternatieven en de huidige situatie zijn in een trade-off matrix in paragraaf 8.2 onderling 
vergeleken. Hierbij is getracht zo breed mogelijk te kijken.  
 
Bij de beoordeling is gebruik gemaakt van het concept-consultatiedocument Tafel van Vergroting van 
Gert van den Heuvel van 9-8-2022 [10].  
 
De weging van de criteria is relatief, waarbij de gebruikte kleuren als volgt zijn bedoeld: 
 
  extra voordeel 
  voldoet 
  nadeel 

Tabel 5, Legenda trade-off matrix 

 
Er is geen onderlinge prioritering gegeven aan de criteria. Dit wordt overgelaten aan de 
opdrachtgevende partijen. 
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8.2 Trade-off matrix alternatieven 

 
Aspect één eilandperron twee eilandperrons 

Gebruikswaarde 

functionaliteit voldoet aan alle CRS-eisen voldoet aan alle CRS-eisen en -
wensen 

flexibliteit dienstregeling Sprinters over IC-sporen niet 
mogelijk; 
IC-bediening Stadionpark niet 
mogelijk 

Sprinters over IC-sporen 
mogelijk(onzeker of dit gebruikt zal 
worden); 
IC-bediening Stadionpark 
mogelijk(maar alleen in combinatie 
met IC-stop Blaak, is qua 
treinproduct niet logisch) 

dienstregeling bij gedeeltelijke 
stremmingen, zoals 
werkzaamheden 

Sprinters kunnen stoppen in beide richtingen (maar het is niet zeker of dit 
past in de dienstregeling) 

evenementen max. 10 treinen/uur; 
beperkte perroncapaciteit 

meer treinen mogelijk; 
meer perroncapaciteit; 
scheiding van reizigersstromen 
door twee perrons 

bijsturing alleen perrons langs Sprinter-
sporen; 
perronsporen bereikbaar vanaf IC-
sporen via wisseloverlopen 

perrons langs Sprinter- en IC-
sporen 

kwaliteit transfer duidelijk station en sociaal veiliger 
(één perron); 
geen doorrijdende IC’s langs perron 

minder duidelijk station en sociaal 
minder veilig (twee perrons); 
doorrijdende IC’s langs perron 

adaptiviteit schaalsprong Oude Lijn 
(City-Sprinter), huidige inzichten, 
wordt nader verkend in MIRT-
Verkenning Oude Lijn 

bij > 8x/uur: perron met 
aansluitende sporen moet worden 
verplaatst 

bij > 8x/uur: oostelijk perron met 
aansluitende sporen vervalt; 
westelijk perron moet worden 
aangepast 

opstelcapaciteit goederen 
(emplacement IJsselmonde) 

conform Optimalisatie IJsselmonde t.o.v. Optimalisatie IJsselmonde 
vervalt goederenspoor 67 

goederenwachtspoor EJ (oostzijde) dit spoor vervalt (maar heeft functioneel weinig toegevoegde waarde door 
de ligging nabij de Willemsspoortunnel) 

Kosten en omgevingseffecten 
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investeringskosten € 124 – 188 mln. € 137 – 211 mln. 

toename kosten Beheer en 
Onderhoud 

€ 256.000 per jaar € 343.000 per jaar 

RAMSHE veel minder wissels dan nu; 
machinist hoeft vanaf keerspoor 
geen hoofdspoor over te steken 

nog 4 minder wissels dan variant 1; 
machinist moet vanaf keerspoor 
hoofdspoor (Sprinter-spoor) 
oversteken 

bouwbaarheid makkelijker faseerbaar moeilijk faseerbaar (bijna volledig 
vernieuwen van 1,5 km baanvak op 
druk traject) 

duurzaamheid 
(energiegebruik, materialen, 
klimaatadaptatie, bouwvervuiling) 

  meer materiaalgebruik, meer 
verstening, meer energiegebruik 
dan variant 1 

ruimtegebruik past binnen huidig profiel; 
er komt ruimte vrij bij Olympiaweg 

past binnen huidig profiel; 
er komt geen ruimte vrij bij 
Olympiaweg 

adaptiviteit mogelijke ontwikkeling 
Feijenoord XL 

meer mogelijkheden voor 
overkluizingsconstructie bij de 
Olympiaweg 

ruimte nodig van gedachte FXL-
ontwikkelkavel (goederenspoor 67); 
grotere overkluizing nodig 

Figuur 32, Trade-offmatrix alternatief 1 en 2. 
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9 Conclusies en aandachtspunten 

9.1 Conclusies 

Uit de uitgevoerde verkenning kunnen de volgende conclusies worden getrokken. 
1. Het is mogelijk om in de sporenbundel ter plaatse van het huidige evenementenstation 

Rotterdam Stadion een regulier sprinterstation Rotterdam Stadionpark (=alternatief 1) te 
bouwen en wel binnen het huidige gebied van de sporenbundel; 

2. Indien er gekozen wordt voor ook aanleg van perrons langs de intercitysporen (=alternatief 2), 
dan leidt het extra ruimtegebruik tot verlies van één spoor van het goederenemplacement 
IJsselmonde; 

3. De spoor- en RVT-schetsontwerpen geven het inzicht dat aan alle functionele eisen kan worden 
voldaan; Alleen worden de rijtijden en opvolgtijden van de sprinters iets minder gunstig als 
gevolg van de extra haltering op station Rotterdam Stadionpark. 

4. De bouw van de kruiswissels ten zuiden van station Rotterdam Zuid onder het eventuele 
toekomstige concourse-level van het nieuwe stadion is technisch ingewikkeld. Ook de inpassing 
van de bovenleiding daar is complex, doch lijkt haalbaar (uitgaande van handhaving van het 
voedingspunt op die locatie); Dit betreft ook de inpassing van de Open Spaninrichtingen in de 
bovenleiding. Hiervoor zijn meerdere opties. 

5. Bij de ombouw naar alternatief 1 kan de positie van het perron en een deel van de bestaande 
sporen worden gehandhaafd (door deze op te schuiven). In alternatief 2 is dit niet mogelijk. Dit 
alternatief vraagt om een volledige nieuwe inrichting van de sporenbundel over een lengte van 
ca. 1,5 km. Alternatief 2 is daardoor duurder dan alternatief 1; 

6. De ontwikkelingen van de raakvlakprojecten ‘Verplaatsen goederenemplacement IJsselmonde’ 
en ‘Feyenoord XL’ bieden mogelijk kansen voor de bouwmethode, steunpunten, inrichting 
omgevingsdomein e.d.  
Eind 2022 is er meer zicht op de waarschijnlijkheid en planning van de eventuele verplaatsing 
van IJsselmonde. De uitkomsten hiervan moeten worden meegenomen bij de 
Voorkeursbeslissing en uitgangspunten voor de Planuitwerkingsfase van Stadionpark. 

7. De ombouw van dit brede en druk bereden baanvakgedeelte zal een grote impact hebben op 
de dienstregeling van de treinen en de omgeving. Door de ombouw in één of twee grote 
buitendienststellingen uit te voeren, wordt de hinder voor de treindienst en de omgeving 
mogelijk geminimaliseerd. Dit zal naar verwachting ook gunstig uitpakken voor de totale 
bouwkosten. 

8. Het later ombouwen van het station Stadionpark naar een station dat past in het City-Sprinter 
vervoerssysteem zal in zowel alternatief 1 als 2 een grote impact hebben, uitgaande van de 
ambitievariant van de City-sprinter (meer dan 8 x per uur). In de andere varianten van de 
CitySprinter is geen ongelijkvloerse kruising nodig en hoeven perron(s) en sporen niet 
aangepast te worden; 

9. Indien de ombouw naar een City-sprinterstation moet worden gecombineerd met een IC-
station, dan leidt dit waarschijnlijk tot het verlies van een spoor op IJsselmonde. 

10. In het RFO is te zien dat de bouwsteen ‘trein/spoor’ (dus zowel alternatief 1 als 2) voldoende 
oplossingsruimte bieden om integraal onderdeel uit te maken van goed functionerende OV-
knoop met meerdere OV-modaliteiten en met name de nieuwe HOV-verbinding (metro of 
tram). In vervolgfase (FIS2) is dit verder uit te werken zodra er meer zicht is op de 
voorkeursbeslissing voor de HOV-verbinding uit de lopende ‘MIRT-verkenning 
Oeververbindingen’. 
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11. Op basis van dit FIS kan een keuze worden gemaakt voor één van de twee alternatieven. 

9.2 Aandachtspunten voor een volgende fase 

Aandachtspunten voor een volgende fase zijn: 
A. Aanbevolen wordt om een keuze te maken voor één van de twee alternatieven en deze 

vervolgens nader uit te werken in een FIS2. Ook de seinplaatsing dient dan verder te worden 
uitgewerkt; 

B. Uitwerking van het ontwerp qua bovenleiding, treinbeveiliging, spoorse installaties en kabels 
en leidingen. Onder andere het nader onderzoeken van de inpassing van de bovenleiding met 
open-spaninrichting onder het concours van het nieuwe stadion. 

C. Om te komen tot een meer precieze inschatting van de faseringsopties en bouwduur wordt 
aanbevolen om een ombouwplan op te stellen in combinatie met het stellen van een kader 
voor buitendienststellingen. 

D. Er moeten ontheffingen op de afwijkingen van de ontwerpvoorschriften worden 
aangevraagd. 

E. Met een voorkeursbeslissing in de ‘MIRT-verkenning Oeververbindingen’ over de te realiseren 
HOV-verbinding (metro of tram) als integraal onderdeel van Station Rotterdam Stadionpark is 
de OV-knoop op basis van de configuraties uit het RFO nader in te vullen. 

F. Perronkap(pen) zijn in deze fase geen onderdeel van de scope van het project, maar op het 
moment dat Station Rotterdam Stadionpark een regulier station is, naast het 
evenementstation, draagt meer beschutting bij aan het vergroten van de publiekskwaliteit 
voor alledaagse reizigers. Daarnaast bieden perronkappen de mogelijkheid om energie op te 
wekken ten behoeve van een duurzaam station. Het verdient in de volgende fase de aandacht 
om de opdrachtgevende partijen/financiers nog eens kritisch te bevragen of meer 
beschutting/comfort, meer presentie en kansen voor een duurzame 
energiebalans/opwekking toch onderdeel van de scope van dit station moeten zijn. 

G. De alternatieven (1 en 2) zijn toekomstbestendig voor de oplossingsrichtingen van de 
concept-Startbeslissing City-Sprinter met frequentie 8 x p.u op gemengde infra. En beide 
alternatieven moeten ingrijpend gesloopt en herbouwd bij de oplossingsrichtingen van een 
vrijliggende City-sprinter. Op enkele onderdelen zijn de alternatieven wellicht marginaal 
toekomstbestendiger te krijgen: positie steunpunten van de traverse bijvoorbeeld. Maar dat 
is pas echt in te schatten als het ontwerp voor de City-sprinter op verkenningsniveau zit en 
het ontwerp voor station Stadionpark op planuitwerkingsniveau. 

H. In de planuitwerking van beide ontwerpen nogmaals afstemmen met recente ontwikkelingen 
om op zoek te gaan naar toekomstvaste ingrepen. 
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