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Hoofdstuk 1:  Inleiding 
 
Ten behoeve van het debat over de Stadsvisie op 29 november 2007 hebben B&W 
op 24 september 2007 de notitie “Perspectief Aanpak Leefbaarheid ’s-Gravendijkwal” 
aan de gemeenteraad aangeboden. Deze quick-scan bevatte een integrale aanpak 
gericht op beheer en veiligheid, pandenaanpak en een perspectief voor een fysieke 
ingreep in de buitenruimte. Het perspectief voor een fysieke ingreep bestond uit twee 
onderdelen: 
Een korte termijn aanpak die bestond uit het herinrichten van een parallelstructuur, 
waarvoor in de lopende begroting € 4,95 miljoen beschikbaar is gesteld 
Een voorstel tot uitwerking van een plan waarbij de huidige tunnelbakken zouden 
worden verlengd en overkapt en de 1e Middellandstraat gelijkvloers zou blijven. Bij de 
uitwerking zou expliciet aandacht moeten worden besteed aan de mogelijkheid om 
het plan gefaseerd uit te voeren.    
 
Tijdens de behandeling van de Stadsvisie in de gemeenteraad op 29 november 
stond de fysieke ingreep centraal en heeft de raad twee moties (zie bijlage 1 en 2) 
aangenomen die het voornemen van het college ondersteunden en tegelijkertijd 
uitbreidden. Letterlijk is het college verzocht: 
Motie 1:  
De ventwegen aan te pakken en de ’s-Gravendijkwal te overkappen, de 
werkzaamheden nog in deze bestuursperiode een aanvang te laten nemen en hierbij 
zorg te dragen dat de mogelijke totale overkapping of ondertunneling van de ’s- 
Gravendijkwal en de Henergouwerlaan in de toekomst niet wordt verhinderd. 
Motie 2: 
Een uitgebreid onderzoek te laten starten naar een derde variant voor de aanpak van 
de ‘s-Gravendijkwal, waarbij: 
a. niet alleen de huidige traverse wordt aangepakt, maar tevens de kruising met de 

Middellandstraat wordt ondertunneld; 
b. wanneer bij de aanpak van de huidige tunneltraverse niet alleen gekozen wordt 

voor ondertunneling, maar ook overkapping, er zorg voor wordt gedragen dat 
deze overkapping niet boven het maaiveld uitsteekt en toegankelijk is voor 
voetgangers, 

zodat de raad binnenkort een wel overwogen keuze kan maken tussen drie 
voorliggende varianten voor de aanpak van de ’s-Gravendijkwal. 
 
In de voor u liggende rapportage worden varianten en mogelijkheden voor 
overkapping en ondertunneling onderzocht en met elkaar vergeleken. Uitgangspunt 
bij de zoektocht is het door het college vastgestelde beleid zoals verwoord in de 
Stadsvisie en het voorgestelde beleid voor de binnenstad (“verbondenstad” en 
“binnenstadsplan”) en de buitenruimte (Rotterdamse stijl). 
 
In de rapportage wordt ook gemotiveerd waarom bepaalde varianten afvallen om uit 
eindelijk uit te komen op twee uitgewerkte hoofdvarianten voor 
overkapping/ondertunneling van de ’s-Gravendijkwal. Beide varianten worden met 
elkaar vergeleken aan de hand van een set van criteria.  
 
De eerste variant betreft een nadere uitwerking van de door het college op  
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24 september gepresenteerde mogelijkheid met een gelijkvloerse kruising van de 1e 
Middellandstraat, en de tweede betreft een nadere verkenning van een tunnel onder 
de 1e Middellandstraat door. 
 
De toetsing vindt plaats aan de hand van criteria. Deze criteria zijn 
verkeersdoorstroming, bijdrage aan verbetering woon- en leefklimaat, verbetering 
van de oversteekbaarheid, de ruimtelijk/economische meerwaarde voor de wijkenn 
het Oude Westen en Middelland, de beleidsmatige context van de Stadsvisie en 
Verbonden stad, de kosten, uitvoerings- aspecten en faseringsmogelijkheden. 
 
Dit laatste betekent dat op basis van het gewenste perspectief voor de  
’s-Gravendijkwal terug wordt geredeneerd wat er op korte termijn gedaan kan 
worden. 
 
Uiteraard start de rapportage met een toelichting op de keuze van deze varianten en 
een beschrijving ervan. 
 
Hoewel dit rapport vooral ingaat op de fysieke aanpak, benadrukken wij dat de 
oplossing voor de leefbaarheidsproblematiek voor de ’s-Gravendijkwal een integrale 
is. Er ligt een beheer- en ontwikkelingopgave die onlosmakelijk met elkaar hebben te 
maken.  
 
De beheer aanpak valt in het domein van de stadsmarinier. Deze heeft in 
samenwerking met de CR, deelgemeente Delfshaven en BOOG een plan van 
aanpak opgesteld.  
 
In deze rapportage staat de ontwikkelopgave centraal. Op welke wijze kan 
ondertunneling plaatsvinden? Op welke wijze kan de barrierewerking worden 
opgeheven waardoor de wijken van elkaars voorzieningen gebruik kunnen maken? 
Op welke wijze ontstaat een ruimtelijke en economische meerwaarde voor de wijken 
en de stad, en hoe wordt de milieuhinder effectief teruggedrongen en ontstaat een 
aangenaam verblijfsklimaat.  
 
De beheer- en ontwikkelopgave komen direct bij elkaar als het gaat om het 
transformeren van een deel van huidige (en soms overlastgevende) niet woon-
functies, zoals leegstaande kantoren, maatschappelijke opvangvoorzieningen, 
ongewenste horeca, sex-inrichtingen en coffeeshops naar hoogwaardige woon- en 
werkfuncties.  
Je zou kunnen zeggen dat hoe aangenamer het toekomstige verblijfsklimaat is hoe 
groter de kans is dat de gewenste transfomatie van de functies ook daadwerkelijk 
(mede vanuit de markt) succesvol kan worden gerealiseerd. 
  
Aan de tot standkoming van deze rapportage hebben naast dS+V ook 
gemeentewerken, OBR en de bestuursdienst bijgedragen. 
 
Met vertegenwoordigers van BOOG is drie keer gesproken, op 20 maart, 3 april en 
28 mei, waarbij alle beschikbare informatie is uitgewisseld en antwoord is gegeven 
op de gestelde vragen. Ook is gesproken met de stadsmarinier en de corporatie 
Woonstad Rotterdam. Er is daarnaast met ambtelijke en bestuurlijke 
vertegenwoordigers van de Centrumraad en deelgemeente Delfshaven gesproken. 
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In twee strategische sessies met de verantwoordelijk wethouder, bestuurders van de 
Centrumraad en deelgemeente Delfshaven en directeuren van alle betrokken 
diensten zijn uitgangspunten bepaald en oplossingsvarianten tegen elkaar 
afgewogen (voor deelnemerslijst zie bijlage 13).   
 
Deze rapportage is als volgt opgebouwd 
 
In hoofdstuk twee worden de uitgangspunten en het toetsingskader voor de fysieke 
ingreep beschreven. 
In hoofdstuk drie wordt de ‘s- Gravendijkwal in perspectief van het in de Stadsvisie 
beschreven verkeers- en vervoersbeleid geplaatst. In dit kader is een viertal 
theoretisch mogelijke verkeersoplossingen beschreven. Twee varianten worden met 
verkeers- en technische argumenten als niet haalbaar en niet  wenselijk 
weggeschreven. 
In hoofdstuk vier wordt ingegaan op techniek en milieu. De keuze voor het 
overkappen en verlengen van de huidige traverse wordt daarin onderbouwd.   
In hoofdstuk vijf worden de twee overgebleven varianten ruimtelijk/economisch 
uitgewerkt.  
In hoofdstuk zes worden de kosten geraamd. 
In hoofdstuk zeven worden de twee hoofdvarianten met elkaar vergeleken 
Tot slot worden er in hoofdstuk 8 conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. 
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Hoofdstuk 2: Opgave en uitgangspunten 
 
 
2.1 Naar een nieuwe stadsklimaat voor de ’s-Gravendijkwal 
 
De opgave is voor de ’s-Gravendijkwal/Henegouwerlaan een nieuw stadsklimaat te 
maken. Stadsklimaat wordt gedefinieerd als een optelsom van de geluidsbelasting, 
luchtkwaliteit, barrièrewerking, verblijfsklimaat, woongenot, ondernemersklimaat.    
 
De nieuwe ’s-Gravendijkwal moet 
 
• voor de directe bewoners een aangenamer leefmilieu opleveren; 
 

 

 

 
 
• meerwaarde voor de twee omliggende wijken in termen van verbindingen en 

ontwikkelmogelijkheden opleveren; 
 

 
 
figuur: Voorbeeld van mogelijk inrichting bovenop de verlengde tunnelbak gericht op het maken van 
verbindingen tussen Oude Westen en Middelland ter hoogte van de Schietbaanstraat. 
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• voor de stad een aanwinst zijn (in termen van een nieuw woon-, werk en 

uitgaansmilieu);   
 

 
 
figuur: Voorbeeld van mogelijk inrichting bij kap Nieuwe Binnenweg (einde van de kap) 
 
 
2.2. Uitgangspunten Ontwikkelopgave 
 
Uitgangspunten voor de studie naar ondertunnelingsmogelijkheden zijn besproken 
met verantwoordelijk wethouder, bestuurders van de Centrumraad en deelgemeente 
Delfshaven en directeuren van alle betrokken diensten, en als volgt geformuleerd: 
 
1. Projectgebied:  
Het project beperkt zich tot het gebied  
van: net ten noorden van de Statentunnel (Bentinckplein)  
tot:  de Rochussenstraat.  
Dit betekent dat de eventuele aanpak van het stuk van de ’s-Gravendijkwal tussen de 
Rochussenstraat en het Droogleever Fortuynplein binnen het VIP gebied Hoboken 
ter hand wordt genomen en niet in deze studie wordt meegenomen. 
 
2. Kruising Rochussenstraat en ’s-Gravendijkwal blijft gelijkvloers.  
 
Er zijn twee redenen voor het gelijkvloers houden van de kruising Rochussenstraat 
en ‘s-Gravendijkwal: 
• een technische: het is niet inpasbaar om over een korte lengte onder de metro 

door en vervolgens over de waterkering heen te gaan. De hellingshoek wordt te 
groot (zie bijlage 3); 
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• verkeerskundig: er is een uitwisselpunt via de hoofdrijbanen nodig tussen de ‘s-
Gravendijkwal en de Rochussenstraat. 

 
 
3. Verkeersfunctie ‘s-Gravendijkwal 
De ’s-Gravendijkwal is op basis van het Verkeer- en Vervoersplan Rotterdam (VVPR) 
een binnenstedelijke hoofdweg met een 50 km/uur-regime. Als onderdeel van de 
zogeheten binnenstadsring van Stadsboulevards faciliteert de ’s-Gravendijkwal het 
verkeer van en naar de Binnenstad.  

Figuur: ’s-Gravendijkwal als onderdeel van de Binnenstadsring anno 2020 
 
De parallelstructuur heeft daarbij een ontsluitende functie voor de omliggende wijken 
Nieuwe Westen, Middelland en Oude Westen. Deze structuur vormt de noord-zuid-
verbinding met de oost-westverbindingen Nieuwe Binnenweg, Mathenesserlaan, 1e 
Middellandstraat en Beukelsdijk – Weena.  
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Figuur: wijkontsluitende functie van de parallelstructuur ‘s-Gravendijkwal 
 
4. Tram moet blijven rijden op stuk Bentinckplein – 1e Middellandstraat; 
 
Het Henegouwerlaan-deel van de parallelstructuur blijft hierbij ook een functie 
houden voor het tramverkeer. De trambaan legt een verbinding tussen de trambanen 
op de 1e Middellandstraat en het Bentinckplein. In eerste instantie zal de hier 
aanwezige trambaan, dienst blijven doen als calamiteiten- en evenementenspoor. 
Het is echter mogelijk dat de Stadsregio deze sporen in de toekomst ook als 
exploitatielijn in de richting van Blijdorp/Provenierswijk dienst wil laten doen, mede ter 
ontlasting van de (tram)verkeersdruk op het Hofplein, Weena en de Schiekade.  
 
Als onderdeel daarvan zullen op kortere termijn (ca. 2010) op het kruispunt ’s-
Gravendijkwal – 1e Middellandstraat – Henegouwerlaan voor de tram 
verbindingsbogen worden aangelegd vanaf de oostkant van de Middellandstraat naar 
de Henegouwerlaan.  
 
 
5. Vormgeving en inrichting ‘s-Gravendijkwal 
 
In mei 2008 wordt de visie “Verbondenstad” aan het college ter vaststelling 
aangeboden. Verbondenstad beschrijft de buitenruimte visie voor het stadscentrum. 
Voor de ’s-Gravendijkwal zijn 3 van 4 hoofdthema’s van belang: 
Verbonden stad: de openbare ruimte moet meer ruimte aan voetganger en fietser 
geven door het benoemen van centrumboulevards, het maken van lange lijnen en 
het verbinden van wijken; 
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Groene stad:de stad moet groen gemaakt worden door meer groene plekken, een 
grotere diversiteit aan plekken, en duurzame oplossingen voor regenwateropvang en 
ondergrondse infrastructuur. 
In dit kader is in eerste instantie het uitgangspunt benoemd dat bestaande bomen 
zoveel mogelijk behouden moeten blijven. Later in deze studie bleek echter dat dat in 
veel gevallen niet kan.  
Beeld en gebruikskwaliteit: vergroten en openbare ruimte als integraal project 
oppakken. In dit kader wordt het behoud en gebruik van de panden ook 
meegenomen. 
 
  
2.3 toetsingskader voor de varianten 
 
De ondertunnelingsvarianten worden getoetst op de volgende aspecten: 
 
Verkeersafwikkeling 
De ’s-Gravendijkwal heeft nu twee functies: een doorgaande en een wijk 
ontsluitende. Hoe meer auto’s er vanuit de wijk de tunnel in kunnen hoe drukker het 
wordt in de tunnel en hoe rustiger het boven de grond wordt.  
Een variant scoort beter indien:  
• er veel mogelijk verkeer in de tunnel rijdt en er zo min mogelijk verkeer boven de 

grond rijdt; 
• er zo min mogelijk extra verkeer door de wijken ontstaat. 
 
Toekomst bestendigheid/verkeersbeleid 
In de Stadsvisie staat het verkeer- en vervoersbeleid beschreven. Om de 
bereikbaarheid van het stadscentrum te waarborgen bij een gewenste toename van 
het aantal inwoners en functies, en de leefbaarheid te vergoten wordt een 
binnenstadsring beoogd die via o.a. twee tunnels (Pleinweg- en Stadhouderstunnel) 
goed bereikbaar is vanaf de snelwegen. Deze binnenstadsring geeft vervolgens 
toegang tot parkeergarages (bijvoorbeeld Kruisplein en Museumpark) waardoor het 
verkeer in de binnenstad zelf kan worden teruggedrongen.  
Een variant scoort beter indien het  
• op langere termijn de verkeersafwikkeling van en naar het centrum meer 

waarborgt (cf stadsvisie, binnenstadsring) 
• een aansluiting van de Stadhouderstunnel mogelijk maakt met de minste 

aanpassing 
 
Bijdrage aan de oplossing van hardnekkige milieuproblemen 
De nota “Dat lucht op, naar een schone lucht in Rijnmond”, 31 maart 08, laat zien dat 
er in Rotterdam, net als in enkele ander Nederlandse steden, een 7 tal hardnekkig 
knelpunten zijn: de ’s-Gravendijkwal, de Maastunnelmonden en de interactie tussen 
het hoofdwegennet en het onderliggende wegennet op 7 punten1. 

                                                
1 In nota “Dat lucht op, naar een schone lucht in Rijnmond” is gerekend met verkeerscijfers uit de Regionale 
Verkeersmilieukaart (RVMK, d.d.25 september 2006).  
Voor onderhavige verkenning ’s-Gravendijkwal (zie hoofdstuk 3) is gerekend met het verkeersmodel RVMK, 
versie 1.1, afgiftedatum 11 april 2008. In deze gegevens zijn recente beleidsvoornemens vertaald naar prognoses 
voor 2020. Door gewijzigde verkeersprognoses is het mogelijk dat bovengenoemde conclusies nader moeten 
worden aangescherpt. In een vervolgstudie zal worden uitgezocht in hoeverre dit daadwerkelijk het geval is.  
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Een hardnekkig knelpunt is een overschrijding van de PM10 norm in 2010 en de NO2 
norm in 2015.    
De varianten worden in de eerste plaats beoordeeld op hun bijdrage aan het 
oplossen van de hardnekkige luchtkwaliteitsknelpunten op de ‘s-Gravendijkwal. 
 
Binnen het bestek van deze verkenning bleek het niet mogelijk om een kwantitatieve 
beschouwing te geven over de verbetering van diverse varianten voor de 
verschillende milieu-aspecten: geluid, lucht en stank. Zo zijn er nog geen 
berekeningen gemaakt van de afname van het aantal geluidgehinderden, de 
verbetering van luchtkwaliteit over het tunneltracé, en een mogelijke verslechtering 
bij de tunnelmonden.  
 
De kans op overschrijden van normen wordt meegenomen bij de risico’s voor de 
uitvoering van de gewenste variant. 
 
Bijdrage aan de verbetering van het stadsklimaat  
De varianten worden kwalitatief getoetst op de verbetering van het stadsklimaat. 
Stadsklimaat geeft aan of het op die plek goed verblijven is: wandelen, zitten (boekje 
lezen), geuren van planten en bloemen zijn te onderscheiden. Zet je je ramen open 
om je huis door te luchten of de zon binnen de laten? 
De variant scoort beter in dien het meer bijdraagt aan de verbetering van het 
stadsklimaat.  
 
Behoud bestaande kwaliteiten 
De ’s-Gravendijkwal heeft drie kwaliteiten: de bebouwing, de bomenlaan en de 
tunneltraverse. Voor het laatste punt is een apart criterium benoemd: rekening 
houden met toekomstige monumentenstatus. De eerste twee punten staan ook als 
kwaliteiten in “Verbondenstad” benoemd: beeldkwaliteit en lange lijnen (van bomen)  
Voor dit punt geldt dat de variant die het meest rekening houdt met de bestaande 
kwaliteiten beter scoort.  
Bij de bomen gaat het zowel om de huidige bomen als om de mogelijkheid om een 
nieuwe (betere) bomenstructuur aan te leggen.  
Bij de panden gaat het om de mogelijkheden om de van oorsprong statige 
woonpanden weer te benutten conform de potentie van dergelijke panden.  
 
Rekening houdend met monumenten status 
Op 2 juli 2005 heeft het toenmalige college van Burgemeester en Wethouders 
besloten om het ministerie van OCW te verzoeken het Maastunnelcomplex inclusief 
de traverse aan te wijzen als beschermd rijksmonument. Het aan te wijzen 
Maastunnelcomplex bestaat uit acht onderdelen, te weten: twee toegangsgebouwen, 
twee ventilatiegebouwen, twee garagegebouwen, de tunnel (twee autotunnels, de 
fiets- en de voetgangerstunnel) en de tunneltraverse aan beide oevers. 
(Bentinckplein, Henegouwerlaan, ’s-Gravendijkwal, Maastunnel, Doklaan, 
Maastunnelplein met ongelijkvloerse kruisingen/viaducten ter hoogte van de 
Beukelsdijk, de Mathenesserlaan, de Nieuwe Binnenweg, het Droogleever 
Fortuynplein en de Brielselaan).  
Het complex wordt als eerste onderwatertunnel voor auto-, fiets- en 
voetgangersverkeer in Nederland van algemeen belang geacht en kent grote 
architectuurhistorische, stedenbouwkundige en bouwtechnische innovatieve waarde.  
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Het ministerie heeft daarop de gemeente Rotterdam in het kader van de 
aanwijzingsprocedure formeel om advies gevraagd, en vervolgens heeft het huidige 
college op 30 augustus 2006 de minister OCW hierover positief geadviseerd met de 
opmerking dat er met behoud van monumentale karakteristiek wel functionele 
aanpassingen mogelijk moeten blijven.  
 
De variant die het meest te verenigen is met de mogelijke aanwijzing tot monument 
van het Maastunneltracé scoort beter.  
 
Verbindingen 
De “Verbonden stad” beoogt de verbindingen tussen wijken te versterken door de 
oversteekbaarheid van stads-assen te vergoten De variant die meer verbindingen en 
in potentie meer samenhang tussen de wijken mogelijk maakt scoort beter. 
 
Toegevoegde waarde voor de stad 
De variant met meeste toegevoegde waarde voor de omliggende wijken en de stad 
scoort beter. Het gaat dan om de mogelijkheden/potenties om bijzondere functies en 
plekken langs de ’s-Gravendijkwal te maken. 
  
Kosten 
Indicatief wordt aangegeven hoeveel een variant kost. Waarbij dient te worden 
opgemerkt dat de in de kostenraming vastgelegde bedragen een indicatief karakter 
hebben. De verkenning is geen PvE voor een ontwerp, het zijn dus kostenramingen 
op basis van ervaring. Bovendien zijn ze nog niet voorzien van een risico-analyse. 
Daarom zullen de bedragen uitsluitend, te gebruiken zijn voor het nemen voor een 
afwegingsbesluit. 
In de praktijk blijkt namelijk dat meestal pas na afronding van de VO-fase voldoende 
duidelijkheid is over de totale scope van het project en de bouwmethodieken. 
 
Haalbaarheids- en uitvoeringsrisico’s 
Het gaat hierbij vooral om: 
• brandveiligheid. Een tunnel scoort weer anders dan een tunnelbak; 
• verkeersveiligheid:  
• kans op gebeurtenissen met panden tijdens de bouw; 
• kans dat de milieuproblemen niet in wettelijke zin worden opgelost en daarmee 

het project juridisch onhaalbaar maakt. 
De variant met de minste uitvoeringsrisico’s scoort beter. 
 
Faseringsmogelijkheden 
In de moties wordt aan gedrongen om nog deze collegeperiode met de 
werkzaamheden aan te vangen: “De ventwegen aan te pakken en de ’s-
Gravendijkwal te overkappen, de werkzaamheden nog in deze bestuursperiode een 
aanvang te laten nemen en hierbij zorg te dragen dat de mogelijke totale 
overkapping of ondertunneling van de ’s-Gravendijkwal en de Henegouwerlaan in de 
toekomst niet wordt verhinderd”. 
Een variant waarbij onderdelen eerder zijn uit te voeren scoort beter dan een variant 
die dit niet heeft. 
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Hoofdstuk 3: Verkeer 
 
In dit hoofdstuk wordt het verkeer- en vervoersbeleid rondom de ’s-Gravendijkwal 
nader toegelicht. Allereerst wordt ingegaan op de visie op het verkeersnetwerk en de 
rol die de ’s-Gravendijkwal daarin vervult. Daarna wordt in paragraaf 3.2 aangegeven 
welke varianten van ondertunneling / overkapping uit verkeerskundig oogpunt de 
voorkeur genieten en vindt er een eerste afweging plaats voor nader uit te werken 
varianten. Vervolgens wordt in paragraaf 3.3 ingegaan op de civieltechnische 
mogelijkheden van ondertunneling / overkapping. Een en ander leidt uiteindelijk tot 
een keuze voor het uitwerken van een beperkt aantal varianten. 
 
3.1 Visie op verkeersnetwerk en functie ’s-Gravendijkwal  
 
In de Stadsvisie is aangegeven dat voor Rotterdam als toplocatie voor kantoren een 
goede autobereikbaarheid van de binnenstad onontbeerlijk is, ondanks de goede 
bereikbaarheid via het openbaar vervoer. Daarnaast is het voor het vasthouden en 
aantrekken van middeninkomens- en hoge inkomensgroepen, noodzakelijk dat zij de 
auto bij hun woning kunnen parkeren. Aan de ene kant wordt de groei van het 
autoverkeer beperkt door de maatregelen voor het openbaar vervoer, het parkeren, 
en Park&Ride voorzieningen aan de rand van de stad. Aan de andere kant 
verslechtert door de intensivering van het stedelijk gebied de doorstroming, met alle 
negatieve bijeffecten van dien. Om de groei op te vangen en de leefbaarheid te 
waarborgen, zijn dan ook ingrepen in de hoofdwegenstructuur nodig.  
 
Daarom wordt een tunnel op het traject Vaanweg/Pleinweg en op de langere termijn 
(na 2015) in de zone Stadhoudersweg/ Statenweg voorgesteld. Met name vanuit het 
oogpunt van een hogere verblijfskwaliteit spelen ook de ondertunneling van de 
Boompjes en de ondertunneling van de ’s-Gravendijkwal. In de prioritering van de 
maatregelen spelen meerdere aspecten een rol, zowel op het niveau van de stad 
(bereikbaarheid, imago), als op lokaal niveau (milieu, spin-off).  
 
De ’s-Gravendijkwal is een drukke verkeersweg in de stad en onderdeel van het 
stedelijk hoofdwegennet. Over deze weg rijden sinds de aanleg van de 
Erasmusbrug2 ongeveer 32.000 motorvoertuigen per dag3.  
In tegenstelling tot wat in de Quickscan Leefbaarheidsplan ’s-Gravendijkwal4 is 
aangegeven zal de omvang van het verkeer op de ’s-Gravendijkwal tot 2020 
toenemen tot maximaal 39.000 motorvoertuigen per dag. Deze stijging wordt 
veroorzaakt door autonome groei van het verkeer, en toevoeging van programma in 
de Binnenstad en Delfshaven, en verkeer van en naar de parkeergarages aan het 
Weena. De (tunnel)maatregelen op de Stadhoudersweg en de Vaanweg-Pleinweg 
hebben een relatief beperkte impact te hebben op de verkeersbelasting van de ’s- 
Gravendijkwal.  
 
Het karakter van het verkeer op de ’s-Gravendijkwal zal daarbij ook veranderen: 
Waar nu de ’s-Gravendijkwal deels nog een functie heeft voor verkeer in de relatie 
A13/richting Den Haag - Rotterdam-Zuid (en soms verder), zal dit verkeer na de 
aanleg van de A4 Delft-Schiedam de route door de Beneluxtunnel nemen.  
                                                
2 Voor die tijd reden er bijna 38.000 motorvoertuigen per dag. 
3 Bron: telling ter hooge te van Middellandstraat d.d. 27 maart 2008. 
4 Quickscan Leefbaarheidsplan ’s-Gravendijkwal, dS+V/ Gemeente Rotterdam, september 2007. 
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De ‘s-Gravendijkwal krijgt daardoor nog meer een functie voor de gebieden in de 
omgeving. Het aandeel binnenstadsverkeer ten opzichte van het doorgaande verkeer 
op het niveau van de stad zal door de verdere verdichting van o.a. Lloydkwartier, 
Erasmus MC en het Stationskwartier toenemen.  
 
De ’s-Gravendijkwal maakt deel uit van de zogeheten Binnenstadsring, een ring van 
stadsboulevards die een voorname functie hebben in het faciliteren van het verkeer 
van en naar de Binnenstad. De koppen van de ’s-Gravendijkwal, te weten het 
kruispunt met het Weena en het Droogleever Fortuynplein, vormen in combinatie met 
de stadstunnels die hier op termijn op uitkomen belangrijke uitwisselpunten of 
knopen op die ring. De figuur zoals geïntroduceerd in paragraaf 2.2 licht een en 
ander toe. 
 
 
3.2 Mogelijkheden tot ondertunneling 
 
3.2.1 principe mogelijkheden 
 
Om antwoord te kunnen geven op de vraag hoe de ’s-Gravendijkwal ondertunneld 
kan worden en welke consequenties dit voor de verkeerscirculatie heeft (lees: welke 
reductie aan verkeer op maaiveld wordt bereikt?) zijn in totaal vier5 mogelijke 
tunnelvarianten bedacht. Deze varianten zijn bedacht aan de hand van het 
uitgangspunt dat ten behoeve van de binnenstadsring een logische uitwisseling met 
het Weena mogelijk moet blijven.  

 
Tezamen met het collegevoorstel uit 2007 zijn er in totaal zes varianten mogelijk (1, 
2a, 2b, 3a, 3b en 4). In bijlage 4 zijn de configuraties van deze varianten 
weergegeven. Hieronder volgt een korte beschrijving:  
 
1. collegevoorstel uitwerking 24 september 2007: verlenging (en overkapping) 

huidige tunnelbakken, kruising en uitwisseling met 1e Middellandstraat gelijkvloers 
• hierbij verandert er verkeerskundig niets aan de huidige situatie. Uitwisseling 

van verkeer op de binnenstadsring van en naar het Weena geschiedt net 
zoals nu via de parallelwegen van en naar het kruispunt 1e Middellandstraat; 

• door het verlengen en overkappen van de bestaande tunnelbakken vanaf de 
Henegouwerlaan en ’s-Gravendijkwal ontstaan meer mogelijkheden om de 
wijken beter aan elkaar te hechten, met name voor langzaam verkeer. Gezien 
het feit dat er maximaal één extra kleinschalige autoverbinding kan worden 
gecreëerd (doortrekken Schermlaan) heeft deze variant geen grote 
consequenties voor de verkeersstromen in en rond het gebied.  

 
2. tunnel of tunnelbak onder de 1e Middellandstraat door, zonder uitwisseling 

hoofdrijbanen op 1e Middellandstraat, maar wel uitwisseling op Weena 

                                                
5 Een variant met louter uitwisseling vanuit de tunnel op de 1e Middellandstraat en geen uitwisseling rond het 
Weena is niet meegenomen omdat  in die situatie het  verkeer van en naar het Weena nog steeds via de 
Henegouwerlaan over het maaiveld zal moeten rijden.  
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• doordat de huidige tunnelbak op de Henegouwerlaan onder het Weena 
doorloopt naar de Statentunnel (onder het spoor door) kan uitwisseling met 
het Weena plaatsvinden op twee manieren: 
i) ongelijkvloerse uitwisseling met in- en uitvoegstroken van de tunnel naar 

het Weena v.v. met behoud van de bestaande tunnelbak  
ii) gelijkvloerse uitwisseling op het Weena door de tunnel naar het maaiveld 

te laten komen. Dit betekent feitelijk het verwijderen van de bestaande 
tunnel onder het Weena door, en het geheel gelijkvloersmaken van het 
kruispunt Henegouwerlaan – Weena – Beukelsdijk – Statentunnel. 

 
3. onder 1e Middellandstraat door met uitwisseling 1e Middellandstraat en met 

uitwisseling bij Weena6 
• ongelijkvloers via in- en uitvoegstroken vanuit de tunnel naar de  

1e Middellandstraat,en vanuit de tunnel naar het Weena zoals in variant 2a 
• ongelijkvloers via in- en uitvoegstroken vanuit de tunnel naar de  

1e Middellandstraat, en gelijkvloers naar het Weena zoals in variant 2b. 
 

4. tunnel vanaf Rochussenstraat, onder 1e Middellandstraat en Weena door die 
aansluit op de Statentunnel, zonder uitwisseling.  
• dus feitelijk een tunnel vanaf de Rochussenstraat tot aan het Bentinckplein, 

zonder uitwisseling met de 1e Middellandstraat en het Weena. 
• dit lijkt fysiek de meest eenvoudige oplossing omdat direct kan worden 

aangesloten op de bestaande tunnel in de Henegouwerlaan onder het Weena 
door. 

• de vraag is echter hoeveel verkeer in deze variant dan nog op maaiveld moet 
blijven rijden, omdat dit haar bestemming rondom de ’s-Gravendijkwal danwel 
elders langs de Binnenstadsring heeft. 

 
3.2.2 Weging varianten 
 
Om een eerste afweging te kunnen maken welke varianten nadere uitwerking 
verdienen, zijn de volgende stappen doorlopen:  
 
1. beoordeling verkeerskundige effecten van de varianten, met behulp van het 

verkeersmodel  
• tezamen met met het collegevoorstel uit 2007 voor de situatie in 2020 
• kernvraag hierbij is: hoeveel verkeer rijdt in de tunnel en hoeveel verkeer 

blijft op maaiveld rijden? 
2. beoordeling fysieke inpasbaarheid  

• mede gezien de bestaande kruispuntconfiguraties rond de 
Middellandstraat en het Weena (aanwezigheid bestaande tunnel in 
Henegouwerlaan onder het Weena door) 

• consequenties in zowel lengteprofiel als dwarsprofiel om een indruk te 
krijgen van de grootte van de benodigde ingreep.  

                                                
6 Een situatie met een volledige ongelijkvloerse uitwisseling vanuit de tunnel op de 1e Middellandstraat én 
uitwisseling vanuit de tunnel met het Weena is door de geringe lengte van ca. 370m op de Henegouwerlaan en 
de benodigde lengte voor de hellingbanen van maaiveld naar de tunnel v.v. niet haalbaar in de richting 
Middellandstraat – Henegouwerlaan. Derhalve is alleen ongelijkvloerse uitwisseling vanaf de tunnel in de ’s-
Gravendijkwal naar de 1e Middellandstraat hier mogelijk.  
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3. beoordeling in relatie tot de gewenste functie van de ’s-Gravendijkwal als 
onderdeel van de binnenstadsring. 

• waar liggen uitwisselpunten van en naar de tunnel? Liggen deze logisch 
ten opzichte van de knopen op de binnenstadsring? 

 
Ad 1: Verkeerskundige effecten: verkeersprognoses 
 
In bijlage 4 zijn ook de verkeersprognoses per variant gepresenteerd om zicht te 
krijgen op de hoeveelheid verkeersbewegingen in de tunnel en op maaiveld. 
Onderstaande tabel geeft ter vergelijking een overzicht van de verhouding 
maaiveldverkeer versus tunnelverkeer, op de Henegouwerlaan, net boven de 
kruising met de 1e Middellandstraat.  
Variant 1 kan hierbij qua verkeersbewegingen worden beschouwd als de 
referentiesituatie voor 2020 voor de ’s-Gravendijkwal. De stijging ten opzichte van de 
huidige situatie is toe te schrijven aan autonome groei van het verkeer en uitbreiding 
van programma in en rond de Binnenstad. Zonder ingrepen zal het maaiveld verkeer 
tussen nu en 2020 stijgen van 3.500 mvt/etm naar gemiddeld maximaal 9.000 
mvt/etm. 
 
 

 Huidige situatie Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4 
 Uitwisseling 

Weena via 1e 
Middellandstraat 

Collegevoorstel: 
uitwisseling 
Weena via 1e 
Middellandstraat 

Tunnel alleen 
uitwisseling 
Weena 

Tunnel 
uitwisseling 
Weena + 1e 
Middellandstraa
t 

Tunnel zonder 
uitwisseling 
Weena + 1e 
Middellandstraat 

Op maaiveld 3.500 (11%) 9.000 (23%) 8.000 (21%) 8.500 (22%) 14.000 (39%) 
In tunnel(bak) 27.500 (89%) 30.500 (77%) 31.000 (79%) 30.500 (78%) 21.500 (61%) 
Totaal 31.000 (100%) 39.500 (100%) 39.000 (100%) 39.000 (100%) 31.500 (100%)  

 
 
Kijkend naar de verhoudingen tussen de hoeveelheid maaiveldverkeer en 
tunnelverkeer kan het volgende worden geconcludeerd:  
• de hoeveelheid maaiveldverkeer blijft in de varianten 1, 2 en 3 op dit punt min of 

meer gelijk. De stijging ten opzichte van de huidige situatie is toe te schrijven aan 
autonome groei van het verkeer en uitbreiding van programma in en rond de 
Binnenstad.  

• variant 4 leidt tot een zeer grote hoeveelheid maaiveldverkeer, vanwege het 
gebrek aan uitwisseling vanuit de tunnel. Hierdoor is zelfs een deel van het 
verkeer genoodzaakt andere routes te kiezen via minder geschikte wegen (Claes 
de Vrieselaan, Heemraadssingel, Westersingel).  

 
Een en ander leidt tot de volgende afweging op basis van het criterium 
verkeersafwikkeling 

 

Eerste afweging: op advies van dS+V en in overleg met de verantwoordelijk 
wethouder, bestuurders van de Centrumraad en deelgemeente Delfshaven en 
directeuren van alle betrokken diensten is bepaald dat variant 4 geen 
wenselijke oplossing is. Deze variant wordt daarom in dit rapport niet verder 
uitgewerkt 
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Ad 2 Fysieke inpasbaarheid 
 
In bijlage 5 zijn vervolgens voor de varianten 1, 2a, 2b, 3a en 3b schetsontwerpen 
gepresenteerd om zicht te geven in de fysieke gevolgen van de benodigde ingrepen. 
Het betreft hier schetsontwerpen die gebaseerd zijn op een aantal uitgangspunten 
(zie ook bijlage 5) en aan de hand van de huidige richtlijnen voor 50 km/uur-wegen 
zijn gemaakt7.  
 
Ruimtebeslag Henegouwerlaan 
Nadere beschouwing van variant 3 leert dat ongelijkvloerse uitwisseling met de 1e 
Middellandstraat vanuit de tunnel tot een grootschalige fysieke ingreep leidt. Om de 
uitwisseling mogelijk te maken is een grote open bak benodigd over een lengte van 
ca. 380 meter tussen de Schietbaanlaan en de 1e Middellandstraat met op- en 
afritten. Dit zal ten opzichte van de huidige situatie op dit wegvak eerder tot een 
verslechtering dan tot een verbetering leiden: de barriere wordt fysiek nog groter dan 
in de huidige situatie door de lange open tunnelbak die hier benodigd is, die 
bovendien meer breedte vereist voor de hoofdstructuur en dus minder ruimte open 
laat voor de ventwegen. Zie onderstaande dwarsdoorsnede ter hoogte van de 
Schermlaan. 

16.004.45 4.45

3.001.501.82 3.00 1.50 1.81

39.93

Dwarsprofiel B-B'

 
Figuur: Dwarsprofiel ter hoogte van Schermlaan bij varianten 3a en 3b 
 
Een en ander tot een volgende afweging: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De resterende varianten 1 en 2 (a + b) zijn dan de hoofdvarianten die in het vervolg 
van deze studie nader worden beschouwd. 

                                                
7 Toepassing van de huidige richtlijnen leidt er toe dat de lengte van tunnelbakopgang aan de Weena kant een 
grotere lengte kent dan de bestaande tunnelbakopgang nabij de Rochussenstraat. Bij nadere uitwerking van de 
schetsontwerpen in een planstudie zal moeten worden bezien in hoeverre de lengte van deze opgangen en 
daarmee de lengte van de tunnelbak kan worden geoptimaliseerd.  

Tweede afweging: op advies van dS+V en in overleg met de verantwoordelijk 
wethouder, bestuurders van de Centrumraad en deelgemeente Delfshaven en 
directeuren van alle betrokken diensten is bepaald dat variant 3 vanwege het 
argument van fysieke inpasbaarheid, geen haalbare oplossing is. Deze variant 
wordt daarom in dit rapport niet verder uitgewerkt. 
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Ad 3: Functie ’s-Gravendijkwal als onderdeel binnenstadsring 
 
De kruising Weena- ’s-Gravendijkwal/Henergouwerlaan is een scharnier in de 
binnenstadsring. In de huidige situatie vindt uitwisseling tussen de beide straten in 
zuidelijke richting plaats via de ventwegen van de Henergouwerlaan en de kruising 1e 
Middellandstraat.   
 
Ruimtebeslag kruising Weena/Beukelsdijk 
 
De aansluiting Weena/Beukelsdijk kent twee principe mogelijkheden: 

a) ongelijkvloerse uitwisseling met in- en uitvoegstroken van de tunnel naar het 
Weena v.v. met behoud van de bestaande tunnelbak  

b) gelijkvloerse uitwisseling op het Weena door de tunnel naar het maaiveld te 
laten komen. Dit betekent feitelijk het verwijderen van de bestaande tunnel 
onder het Weena door, en het geheel gelijkvloersmaken van het kruispunt 
Henegouwerlaan – Weena – Beukelsdijk – Statentunnel. 

 
Binnen het bestek van deze studie lijken de consequenties van 2a vooralsnog te zijn 
dat de Henergouwerlaan dan vanaf de 1e Middellandstraat niet overkapt kan worden. 
In kader van deze studie wordt daarom alleen 2b verder uitgewerkt. Nadere studie 
zal moeten uitwijzen of variant 2a toch in een geoptimaliseerde vorm mogelijk is. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derde afweging: variant 2a wordt in bestek van deze verkennende studie niet 
verder uitgewerkt. In tegenstelling tot de voorafgaande wegingen wordt voorgesteld 
deze variant nog wel mee te nemen in een eventuele vervolg opdracht. 
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4. Techniek en Milieu 
 
4.1 Type tunnel 
 
Voor de ondertunneling staan in principe drie mogelijkheden ter beschikking. Een 
boortunnel, een conventionele gegraven tunnel en een (verlenging en overkapping 
van een) tunnelbak. Het is duidelijk dat de verlenging en overkapping van toepassing 
is bij variant 1, immers deze variant (verlenging en overkapping) borduurt voort op de 
huidige tunnelbak.  
 
4.1.1. Boortunnel 
 
Voor variant 2 zouden in theorie ook een boortunnel in aanmerking kunnen komen. 
Tegenover een mogelijk vrijheid van inrichting op maaiveld niveau staan vele 
nadelen. In bijlage 6 wordt aangegeven dat een Boortunnel op dit traject wordt 
afgeraden. De reden laten zich in het kort als volgt samenvatten: 
• het straatprofiel is smal, er is daarom een relatief groot risico voor de bestaande 

panden; 
• de geboorde tunnel ligt op een diepte van 15 à 20 meter. De op en afritten 

moeten op een conventionele wijze gemaakt worden. De op en afritten zijn dan 
420 meter lang. Voor het boorgedeelte blijft dan maar 310 meter over;  

• de huidige tunneltraverse zal geheel moeten worden afgebroken; 
• er is geen uitwisseling 1e Middellandstraat mogelijk; 
• de kosten zijn hoog vergeleken met alternatieve oplossingen; 
 
 
 

 

klei en veen 

‘vaste zandlaag’ 

Bestaande tunnelbak 
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4.1.2 conventionele tunnel of tunnelbak 
 
Dan blijft over een conventionele gegraven tunnel en een verlenging/overkapping 
van de huidige tunnelbak. Beide oplossing zijn mogelijk voor variant 2: 
tunnel(bak) van Weena tot Rochussenstraat (onder de 1e Middellandstraat door). 
Voor een nadere uitgebreide toelichting wordt ook verwezen naar  
bijlage 7: globale veiligheidseisen ’s-Gravendijkwal,   
bijlage 8: de verwachte duur voorbereiding en uitvoering ’s-Gravendijkwal, en 
bijlage 9: techniek en risico’s 

 
 
 

 
 
figuur: maatvoering huidige tunnelbak en nieuwe conventionele tunnel 

310 m 420 m 
m

420 m 

Rochussenstraat Beukelsdijk/Weena 

Geboorde tunnel 

5% 

Start- en ontvangstschacht 
 

‘vaste zandlaag’ 
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Tunnel 
Bij een nieuwe tunnel wordt de huidige tunneltraverse gesloopt en wordt vanaf de 
Nieuwe Binnenweg tot halverwege de Henegouwerlaan een nieuwe tunnel gemaakt. 
Dit over een afstand van ca 680 meter. Deze tunnel is breder dan de huidige 
tunnelbak en moet vanwege de lengte voldoen aan de tunnelwet.  
Omdat de tunnel diep ligt ontstaat er bovengronds in principe een vrijheid voor 
inrichting van gevel tot gevel. Dit geldt dan alleen voor het deel tussen de Nieuwe 
Binnenweg en 1e Middellandstraat. Het is in principe mogelijk om de weg 
bovengronds tussen de 1e Middellandstraat en de Nieuwe Binnenweg in het midden 
van de laan te leggen. Voor de overige delen heb je toch de ventwegen nodig. 
Daarbij moet aangetekend worden dat ook rekening dient te worden gehouden met 
de uitgang van vluchtwegen op het maaiveld. Het mag duidelijk zijn dat de huidige 
bomen moeten wijken. Bij een tunnel kunnen nieuwe (grote) bomen in het midden 
van het profiel aangelegd worden, en is het zelfs mogelijk om een parkeergarage en 
waterberging op het dak te maken. 
De aanleg van de tunnel is niet te faseren en de bouwtijd is ongeveer 3,5 jaar.  
 

 
figuur: voorbeeld van mogelijke inrichting tunnel met parkeermogelijkheden er boven.  
 
Er moet nog goed worden uitgezocht hoe de entree van de tunnel tussen de 
Rochussenstraat en Nieuwe Binnenweg vormgegeven kan worden. Op het eerste 
gezicht (binnen het kader van deze verkenning) lijkt dit te passen.  
 
Overkapping en verlenging van de huidige tunnelbak    
De overkapping en verlenging van de huidige tunnelbak gaat uit van de huidige 
afmetingen van de traverse. Deze optie is te faseren in twee delen: 
• overkapping van de huidige tunnelbak 
• verlenging en overkapping van het overige gedeelte 
 
Ter plaatse van de huidige verdiepte bak (tussen de Nieuwe Binnenweg en 
Mathenesserlaan) wordt gebruik gemaakt van de huidige constructie. Deze komt 
daar dan maximaal 30 cm boven het maaiveld uit. Maximaal omdat het maaiveld 
naar alle waarschijnlijkheid ook nog opgehoogd moet/kan worden (bijlage 10). 
De projectduur is ongeveer 3 jaar en de bouwtijd is ca 1 jaar. 
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De huidige bomen moeten wijken vanwege de verbreding van de bestaande wanden. 
Boven op deze bak is nieuw ‘klein’ groen mogelijk en ontstaat een verblijfsruimte 
voor mensen: wandelen, terras, fietsen, skaten e.d. is mogelijk. 
 
Voor de uitwerking van deze optie is nader onderzoek naar de huidige 
onderhoudstoestand van de tunnelbak noodzakelijk. Bijlage 11 gaat hier op in. 
 
 
 
 

 
 
figuur: overkapping tunnelbak met voorbeeld van inrichting tussen Nieuwe Binnenweg en 
Mathenesserlaan 
 
Voor de verlenging van de huidige bak wordt gekozen voor een nieuwe constructie. 
Het uitgangspunt is dat de bovenkant van deze constructie op maaiveld ligt. Omdat 
de dekking van deze constructie kleiner is, is er een beperking voor de inrichting. 
Huidige bomen moeten wijken, vanwege de aanleg van de constructie. Bomen 
kunnen niet worden aangeplant op de tunnelbak. Overige functies (wandelen en 
fietsen, parkeren ed) kunnen bijna allemaal. Ook kan de constructie ter plaatse van 
de nieuw te maken dwarsverbinding zo sterk gemaakt worden dat auto’s en 
veiligheidsdiensten over de constructie heen kunnen rijden naar de andere zijde van 
de ’s-Gravendijkwal  
 
Indien de lengte van de aaneengesloten overkapping korter is dan 250 meter dan 
behoeft geen rekening gehouden te worden met bepalingen uit de tunnelwet. Dit 
betekent dat in de tunnelbakvariant sparingen van ca 25 tot 50 meter moeten worden 
gerealiseerd (de exacte afmeting is onderwerp van nader onderzoek).  Daarom zal 
het huidige lengteprofiel ook de vormgeving van de ’s-Gravendijkwal bepalen.  
 



 25

 
figuur: verlengde tunnelbak met voorbeeld van mogelijke inrichting op de kap 
 
Er moet nog goed worden uitgezocht of een overkapte tunnel op basis van de 
huidige afmetingen tot en bouw- en verkeerstechnisch verantwoorde oplossing leidt. 
Dit heeft te maken met interpretaties van de tunnel- en verkeerwetgeving. Op eerste 
gezicht (binnen het kader van deze verkenning) lijkt dit te passen.  
 
Vergelijking tunnel en verlengde overkapte tunnelbak 
 
Samenvattend is de vergelijking tussen het uitvoeren van variant 2 in een tunnel of  
een tunnelbak als volgt weer te geven. 
 
Tunnel Verlengde overdekte tunnel(bak) 
Sloop huidige traverse; Voortborduren op huidige bak; 
Meer keuze vrijheid inrichting van gevel tot gevel 
over tracé tussen Nwe Binnenweg en  
1e Middellandstraat 

Beperkte vrijheid inrichting van gevel tot gevel: 
brede middenberm en ventwegen 

Tunnelwet van toepassing (ventilatie en afzuiging) Sparingen noodzakelijk 
Nog onduidelijk hoe groot 

Meer risico’s bij aanleg Minder risico’s bij aanleg 
Geen fasering mogelijk  Enigszins te faseren  

Eerst huidige bak overkappen: 
Projectduur: 3 jaar 
Bouwtijd: 1 jaar 

Kosten variant 2 in tunnel:  
€ 160 miljoen  

Kosten variant 2 als overdekte tunnelbak:  
€  95 miljoen (zie hoofdstuk 6) 

Projectduur: 61/2 tot 8 jaar 
Bouwtijd: 3 tot 3 ½ jaar 

Totale projectduur: 6-7 ½ jaar 
Bouwtijd: 2 ½ -3 jaar 

Onzekerheid: entree tunnel tussen 
Rochussenstraat en Nwe Binnenweg 

Onzekerheid: Bouw-, verkeersveilige oplossing 

Onzekerheid: mogelijk milieuprobleem bij 
tunnelmond 

 

 
Conclusie: 
De beperkte voordelen van een inrichting van gevel tot gevel wegen niet op tegen de 
nadelen van een tunnel zoals de hogere kosten, de hogere risico’s en de beperkte 
faseringsmogelijkheden van een tunnel. Daarom wordt in deze rapportage voor het 
volgende hoofdstuk (de ruimtelijke uitwerking) verder uitgegaan van een overdekte 
tunnelbak (met sparingen).  
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4.2 Faseringmogelijkheden varianten   
  
Bij beide varianten is een overkapping van de huidige tunnelbak tussen Nieuwe 
Binnenweg en Mathenesserlaan apart uit te voeren.  
 
Indien gekozen wordt voor variant 1 zijn de verlenging en overkapping van de 
huidige traverses apart uit te voeren. Wel is het zo dat indien een van beide 
verlengingen is uitgevoerd het niet voor de hand ligt daarna binnen korte tijd nog 
eens te denken aan het ongelijkvloers maken van de 1e Middellandstraat. Ook ligt het 
niet voor de hand om daar de kruising Weena/Beukelsdijk nog eens gelijkvloers te 
maken.  
  
Indien gekozen wordt voor variant 2 wordt meteen het mogelijke probleem van de 
aansluiting van het Central District op de bundels (de stad uit en in) meegenomen.  
 
4.3 Techniek en risico’s 
 
In bijlage 9 worden de techniek en de risico’s besproken. Het is duidelijk dat variant 1 
voor alle aspecten gunstiger scoort dan variant 2. 
 
Aspect Variant 1:  Variant 2 
Complexiteit ingreep  + !/- 
Overlast omwonenden - -- 
Ruimtebeslag ! - 
Uitvoeringsduur 2 à 21/2 jaar 21/2 à 3 jaar 
Risico’s ! ! 
Totaal score ! - 
 
+  = goed 
!  = redelijk 
-   = matig 
- - = slecht 
  
4.4 Milieu 
 
De nota “Dat lucht op, naar een schone lucht in Rijnmond”, 31 maart 08, laat zien dat  
de ’s-Gravendijkwal behoort tot een van de hardnekkig knelpunten voor luchtkwaliteit.  
Op de ’s-Gravendijkwal/Henegouwerlaan wordt op 4 meetpunten in 2010 de fijn stof 
(PM10) norm van 32,5 µg/m3 niet gehaald. Ook wordt op dit traject op 1 punt in 2015 
de NO2-norm van 40,5 µg/m3 niet gehaald. 
 
In deze nota is gerekend met verkeerscijfers uit de Regionale Verkeersmilieukaart 
(RVMK, d.d.25 september 2006). Voor onderhavige verkenning ’s-Gravendijkwal (zie 
hoofdstuk 3) is gerekend met het verkeersmodel RVMK, versie 1.1, afgiftedatum 11 
april 2008. In deze gegevens zijn recente beleidsvoornemens vertaald naar 
prognoses voor 2020. Door gewijzigde verkeersprognoses is het mogelijk dat 
bovengenoemde conclusies nader moeten worden aangescherpt. In een 
vervolgstudie zal worden uitgezocht in hoeverre dit daadwerkelijk het geval is.  
 
Het is evident dat ter plekke van een tunnel de geluidbelasting enorm zal afnemen. In 
die zin zal variant 2 beter scoren als variant 1.  
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Indien besloten wordt tot een vervolgstudie naar de varianten zal nadrukkelijk 
meegenomen moeten worden: 
• de bijdrage aan de oplossing van hardnekkige knelpunten; 
• de werkelijk luchtkwaliteit en geluidbelasting bij de (gelijkvloerse) kruisingen  

(1e Middellandstraat en Weena/Beukelsdijk en Rochussenstraat), de 
tunnelmonden, bovengronds en bij de sparingen. Dit zal op basis van een 
gezamenlijk vastgestelde verkeerscijfers moeten plaatsvinden. 
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Hoofdstuk 5. Ruimtelijke mogelijkheden en perspectieven 
 
In dit hoofdstuk worden de ruimtelijk programmatische aspecten van de twee 
overgebleven varianten nader uitgewerkt. De volledige uitwerking is te vinden in 
bijlage 12: Een beter stadsklimaat voor de ’s-Gravendijkwal. Dit rapport is opgesteld 
door VHP in opdracht van dS+V. 
 
Het gaat daarbij om een ruimtelijke uitwerking van de variant die reeds in september 
2007 aan de raad is gepresenteerd, en een uitwerking van een variant die de 1e 
Middellandstraat ongelijkvloers kruist zonder uitwisselingsmogelijkheden en met 
gelijkvloerse kruising met het Weena met uitwisselingsmogelijkheden (variant 2a). 
Binnen het kader van deze studie is nog niet nader onderzocht wat de mogelijkheden 
zijn om het Weena te kruisen met uitwisseling en behoud van de huidige tunnel 
(variant 2b). Dit zal bij een nadere de uitwerking, de planstudie, nog moeten worden 
meegenomen.  
 
Beiden varianten borduren voort op de huidige tunneltraverse. Dit hoofdstuk is een 
samenvatting van bijlage 12. 
 
Principe beide varianten 
 
Variant 1 
 

 

Variant  2 
 

 
 
Figuur: principes beide varianten met overkapte gedeelte in beeld 
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Visie en uitgangspunten 
 
Uitgangspunt voor de stedenbouwkundige verkenning is de nota ‘Verbonden stad’ 
Een aantal van de in deze nota geformuleerde uitgangspunten komen terug bij de 
verkenning voor de ’s-Gravendijkwal en worden hieronder toegelicht. 
 
1. continuïteit en samenhang over de gehele lengte van de laan bijvoorbeeld door 

een robuuste bomenstructuur 
2. verblijfskwaliteit (met name vertaald naar ruimte voor voetganger en fiets)  
3. verbeteren dwarsverbindingen   
4. beeldkwaliteit en de relatie met functie in de plinten 
5. toevoegen van bijzondere plekken 
 
Continuïteit en samenhang over hele lengte van de laan. 
  
Variant 1 
 

 

Variant  2 
 

 
 
Figuur:continuïteit in bomenrij en openbare ruimte 
 
In beide varianten is een eenduidig profiel over de hele lengte te maken waarin ook 
een robuuste bomenstructuur kan worden aangelegd. Het zal duidelijk zijn dat variant 
2 wat dit betreft beter scoort omdat de kruising met de 1e Middellandstraat een 
discontinuïteit in de laan veroorzaakt. 
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Verblijfskwaliteit 
 
Uiteraard neemt deze toe. Het aantal motorvoertuigen op maaiveld neemt met 
driekwart af. Daarnaast is het mogelijk om de stoepen te verbreden en op de 
middenberm extra verblijfsruimte te realiseren. Ook hierbij biedt variant 2 de meeste 
mogelijkheden. 
 

 
figuur: dwarsprofiel ter plaatse van huidige tunnelbak. Extra verblijfsruimte door bredere stoepen in in 
de middenberm 

 
 
figuur: extra verblijfsruimte ’s Gravendijkwal: variant 2
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Verbeteren dwarsverbindingen 
 
Variant1 

 

Variant 2 

 
 
Figuur: extra dwarsrelaties in de context van beide wijken.  
 

 
figuur: impressie dwarsverbinding Schietbaanstraat/Schietbaanlaan (variant 1 en 2)



 33

Beeldkwaliteit in relatie tot de functies in de plinten 
 
De panden aan de ’s-Gravendijkwal, de bomenrij, de inrichting van de ventwegen en 
een aantal bepalende plekken, bepalen in de toekomst de beeldkwaliteit van de ’s-
Gravendijkwal. Met de potenties tot functiewijziging zullen ook de panden veel beter 
tot hun recht komen. 
 
Variant 1 

 

Variant 2  

 
 
Figuur: mogelijke functie verandering naast de toename van wonen 
 
De licht groene kleur geeft aan waar een bijzonder woonmilieu ontstaat. In variant 2 
wordt Van ’t Hoffplein het centrum van beide wijken. Tussen Nieuwe Binnenweg en 
Mathenneserlaan ontstaat er een plein dat bij uitstek geschikt wordt voor horeca 
(restaurants en café’s). 
In variant 1 zou de sport- en spelfunctie van het Henegouwerplein versterkt kunnen 
worden en in variant 2 zou aan de kop van de Henegouwerlaan, waar het scharnier 
van de binnenstadsring vorm moet krijgen, de woonfunctie kunnen transformeren in 
meer stedelijke functie gerelateerd aan het centraal station. Te denken valt aan 
hotels of bedrijven.  
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figuur: mogelijke transformatie van functies in plint in combinatie met nieuwe ruimte in de buitenruimte 
tussen Nieuwe Binnenweg en Mathenesserlaan (varianten 1 en 2) 
 
 

 
 
figuur: versterken sport en spel in variant 1 nabij Henergouwerplein
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realiseren van bijzondere plekken 
 

 
 
figuur: Van ’t Hoffplein als nieuw middelpunt van de wijken Oude Westen en Middelland 
 

 
figuur: transformatie van de drukke kruising 1e Middellandstraat naar een nieuwe aantrekkelijke 
stedelijke ruimte (variant 2)
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Hoofdstuk 6: Kosten 
 
Bouwkosten en investeringskosten  
 
Om de varianten met elkaar te kunnen vergelijken zijn er voor de hoofdvarianten 1 en 
2 prijsindrukramingen gemaakt. Deze ramingen geven een indruk van de te 
verwachten investeringskosten. Het financiële plaatje kent nog vele onzekerheden en 
onbekendheden en kent daardoor nog een forse spreiding. Bij hoofdvariant 1 dient in 
ieder geval rekening te worden gehouden met ca € 70 miljoen exclusief BTW en 
andere uitsluitingen, bij hoofdvariant 2 met € 95 miljoen excl. BTW en andere 
uitsluitingen (zie hieronder). Bovendien wordt er op gewezen dat de getallen in 
onderstaande tabellen de middenwaarde betreffen dus bedragen met een onder en 
overschreidingskans van ± 50 %. De spreiding van deze onder- en overschreidingen 
worden ingeschat op -15 % en + 30 %.  
Hierbij is geen rekening gehouden met nog nader te definiëren buitenruimte wensen. 
 
In onderstaande tabel zijn de kosten onder elkaar weergegeven. De kosten zijn 
inclusief: 
• 16 % engineering. M.b.t. bedrag zal gekeken moeten worden of er buiten de 

daadwerkelijke engineeringskosten ook kosten voor het opdrachtgeversapparaat 
en communicatie hier ondergebracht moeten. In dat geval zal dit percentage nog 
moeten worden verhoogd; 

• 5 % bijkomende kosten; 
• 15 % project onvoorzien; 
 
Omschrijving Bouwkosten Investeringskosten* 
Variant 1 48.500.000 67.000.000 
Variant 2 68.000.000 94.500.000 
 
* De investeringskosten zijn exclusief de hieronder genoemde uitsluitingen. Exclusief : 
• B.T.W. 
• onzekerheidsreserve; 
• vastgoedkosten; 
• planschade; 
• majeure bodem- en asbestsaneringen; 
• markteffecten; 
• kostenstijging lonen en bouwstoffen; 
• financiering- en rentekosten; 
• kosten buiten projectgrenzen voortvloeiend uit project (verkeerscirculatie e.d.); 
• aanpassingen tramvoering t.p.v. Statentunnel; 
 
Indien alleen de overkapping tussen Nieuwe Binnenweg en Mathenesserlaan wordt 
uitgevoerd zullen de investeringskosten tussen de € 5 à 10 miljoen bedragen. 
Het uiteindelijke bedrag is sterk afhankelijk van de buitenruimte wensen 
 
In variant 2 zit tegelijkertijd wel de aanpassing van de kruising met het Weena en de 
Beukelsdijk, die niet helemaal aan dit project zouden moeten worden toegerekend. 
Immers de ontwikkeling van het Central District en de Kruispleingarage, cf de 
Stadsvisie, zou ook een aanpassing van dit knooppunt op termijn noodzakelijk 
maken. 
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Indien de aanbevelingen ten aanzien van de overkapping van het gedeelte tussen 
Nieuwe Binnenweg en Mathenesserlaan worden overgenomen en eind 2008 tot een 
positief besluit zou worden gekomen zijn eerste investeringen denkbaar eind 2010. 
 
Indien eind 2008 ook snel besloten wordt tot uitvoering van een van beide 
tunnelvarianten zullen in de periode van 2012-2015 ook daadwerkelijk kosten 
gemaakt worden. 
 
Indien met de aanleg van de tunnel ook hardnekkige milieuknelpunten kunnen 
worden opgelost (nadere studie moet dit uitwijzen) is een beperkte bijdrage van 
VROM te verwachten. 
 
De plan voorbereidingskosten 
 
Voor de berekening van de voorbereidingskosten zijn er twee uitgangspunten 
gehanteerd: 
• nu nog geen keuze tussen beide varianten; 
• de kosten zijn gebaseerd op basis van wat je nodig hebt om projecten van deze 

grootte van de grond te krijgen, niet op basis van wat haalbaar is. 
 
De voorbereidingskosten voor de rest van 2008 zijn ongeveer € 100.000,-- dS+V  
en € 200.000,-- uitbesteding.  
In 2009 zal dit € 300.000,-- dS+V zijn en € 700.000,-- uitbesteding. 
 
 
 



 39

Hoofdstuk 7: vergelijking van variant 1 en 2 
 
 Variant 1 Variant 2 
Verkeers-
door-
stroming 

Zelfde als nu: uitwisseling Weena t.p.v.  
1e Middelllandstraat 
 
Toename verkeer parallel wegen tussen 
Weena/Henegouwerlaan 
 
Doorstroming kruispunt 1e Middellandstraat   
- (negatief) 
 
Doorstroming kruispunt Weena voor noord-
zuid verkeer 
+ (positief) 

 
Uitwisseling met Weena t.p.v.  
1e Middellandstraat 
 
Toename verkeer parallel wegen tussen 
Weena/Henegouwerlaan 
 
Doorstroming kruispunt 1e Middellandstraat: 
 + (positief) 
 
Doorstroming kruispunt Weena voor noord- 
zuid verkeer 
- negatief (door extra stoplichten) 
 

Toekomst 
bestendig-
heid 

 
Ten aanzien van beleid binnenstadsring:  
- (negatief) 
Geen heldere structuur 
Mogelijk in toekomst ingreep bij 
Weena/Beukelsdijk nodig 
 
Lost 1e Middellandstraat kruising niet op  
- negatief 
 
Ten aanzien van stadhouders tunnel  
-  (negatief) 

 
Ten aanzien van beleid binnenstadsring:  
+ (positief) 
Helder structuur (centrumring) 
 
 
 
Oplossing knelpunt 1e Middellandstraat 
+ (positief) 
 
Ten aanzien van stadhouderstunnel 
+ (positief) 

Milieu  
Lucht 
Niet kwantificeerbaar gemaakt in bestek 
deze studie 
Weena blijft probleem 
Geluid 
Minder geluidgehinderden 

 
Lucht 
Niet kwantificeerbaar gemaakt in bestek deze 
studie 
Weena blijft probleem 
Geluid 
Veel minder geluidhinder 

Verbetering 
stadsklimaat 

+ +++ 

Behoud 
bestaande 
kwaliteiten 

 
Huidige bomen verplaatsen of weg 
- (negatief) 
 
Mogelijkheden voor nieuwe bomenlaan 
- (minder) 
 
Behoud statige panden 
 

 
Huidige bomen verplaatsen of weg 
- (negatief) 
 
Mogelijkheden voor nieuwe bomenlaan 
- (meer) 
 
Behoud statige panden 
 

Houdt 
rekening met 
monumen-
ten status 

Borduurt er op voort (muurtjes niet 
handhaven) 

Borduurt er op voort (muurtjes niet 
handhaven) 
 
Weena/Beukelsdijk traverse slopen 

Ruimtelijke 
mogelijk-
heden 

++ 
voegt  ca 510 m (incl. 1 uitsparing) 
overkapping toe 

++++ 
voegt ca. 680 m (incl. 2 uitsparingen) 
overkapping toe 

Verbin-
dingen 

Toevoegingen 
Schietbaanstraat 
Van Hofplein (nb tunnel houdt halverwege 
plein op) 
Akeleistraat 
 
1e Middellandstraat blijft matig 

 

Toevoegingen 
Schietbaanstraat 
Van ‘t Hoffplein (heel) 
Oostervantstraat (nb tunnel houdt tpv 
Oostervantsstraat  op) 
 
1e Middellandstraat wordt enorm verbeterd 
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Toegevoeg-
de waarde 
voor stad 

++ ++++ 

Investerings-
kosten Ca € 70  miljoen Ca € 95 miljoen 

Fasering 
mogelijkhed
en 

Drie project onderdelen: 
- overkapping huidige bak 
- verlenging en  
- stuk bij Weena/Beukelsdijk 

Twee project onderdelen 
- overkapping huidige bak 
- daarna de rest 

Bouwtijd Projectduur 5à 7 jaar 
Bouwtijd: 2 à 2 ½ jaar 

Projectduur: 6 ½  à 8 jaar 
Bouwtijd: 2 ½ à 3 jaar 
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Hoofdstuk 8: Conclusies en aanbevelingen 
 
Conclusies 
 
Uit de verkenning komen twee hoofdvarianten naar voren die beide voortborduren op 
het principe en de maatvoering van de huidige tunnelbak. Dit is veel goedkoper dan 
een geheel nieuw aan te leggen tunnel en lijkt vooralsnog bouw-, brand- en 
verkeersveiligheidstechnisch haalbaar. Ook de ruimtelijke winst van een echte tunnel 
ten opzichte van de twee varianten is gering. Zo kunnen fietsers en voetgangers alle 
gevallen probleemloos de overdekte bak (op maaiveld niveau) passeren.  
Nader onderzoek moet uitwijzen of de verwachting ten aanzien van de bouw-, brand- 
en verkeersveiligheids-eisen echt kunnen. 
 
Variant 2 is weliswaar duurder (€ 70 miljoen om € 95 miljoen) maar lijkt op lange 
termijn een duurzamere ingreep dan variant 1. Voordelen van variant 2 zijn dat het 
beter past in verkeer en vervoers- en buitenruimte beleid zoals dat in de Stadsvisie is 
vastgelegd. Het anticipeert beter op gewenste centrumring door op de kruising 
Weena/Beukelsdijk een uitwisseling te maken, het verbindt de wijken beter, en maakt 
het meer mogelijk om de lange lijn te creëren om dat de 1e-Middellandstraat 
meegenomen wordt. 
 
Beide varianten hebben overkapping van huidige tunnelbak tussen Nieuwe 
Binnenweg en Mathenesserlaan gemeen. Deze zou in de uitvoering naar voren 
gehaald kunnen worden. De kosten bedragen € 5 à 10 miljoen. 
 
De eerder voorgestelde start met de aanpak van de ventwegen vooruitlopend op de 
uitvoering van een van beide varianten lijkt kapitaalvernietiging. Immers de uitvoering 
van de ventwegen kan starten in 2011 terwijl de start van de uitvoering van de tunnel 
kan starten in 2013. Bij de uitvoering van de tunnel zal de ventweg onderdeel 
uitmaken van de bouwput. 
 
Aanbevelingen 
 
a. Start plan studie fase: uitwerking varianten 1 en 2. Diverse zaken dienen nader 

uitzocht te worden in deze fase: 
• kan uitbouwen van de huidige tunnelbak verkeers- en bouwveilig; 
• overleg met het Rijk over de modellen in relatie tot aanstaande monumenten 

status; 
• de exacte milieuwinst en mogelijke oplossingen voor hardnekkige 

milieuknelpunten; 
• vormgeving en ontwerp van het lengte profiel; 
• de grootte en de vormgeving van sparingen; 
• optimalisatie van de kruising Weena/Beukelsdijk (gelijkvloers of toch nog 

gebruik maken van huidige tunnel voor doorgaand verkeer); 
• Verkeerscirculatie van de wijken bovengronds en de functie van de ventwegen 

daarbij; 
• Kosten; 
Afronding studie eind 2008 
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b. Start technische voorbereiding voor de overkapping Nieuwe Binnenweg en 
Mathenesserlaan. Een Go no go besluit kan dan in het voorjaar van 2009 
genomen worden indien ook duidelijk is dat voortborduren op tunnelbak 100% 
zeker kan. 
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Bijlage 1

Aangenomen motie 2007/3925





\JMJ

H
PARTIJ VAN DE ARBEID /foFalu 3 2/

ROTTERDAM ó

MOTIE Overdekking 's-Gravendijkwal

GEMEENTERAAD E
Vorgcdftring van '!

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op donderdag 29 november 2007 ter bespreking van de
Stadsvisie Rotterdam, ruimtelijke ontwikkelingsstrategie 2030,

constaterende dat,
• een aantrekkelijke woonstad één van de twee hoofdpijlers is van de stadsvisie;
• de 's-Gravendijkwal een belangrijke doorgaande weg is;
• de 's-Gravendijkwal en de Henegouwerlaan als brede statige lanen zijn ontworpen,

overwegende dat,
• het vele verkeer op de 's-Gravendijkwal veel milieu- en geluidsoverlast voor de bewoners veroorzaakt en

de luchtkwaliteit ernstig aantast;
• de huidige verdiepte tunnelbakken het beeld van een statige laan teniet doen;
• de tunnelbakken een goede oversteekbaameid in de weg staan;
• door het harde rijden de ventwegen gevaarlijk zijn voor voetgangers en fietsers;
• het Oude Westen en Middelland potentiële gentrification wijken zijn,

van mening dat,
• de leefkwaliteit op de 's-Gravendijkwal snel dient te verbeteren;
• de huidige situatie van de 's-Gravendijkwal. met haar veelvoud van seksinrichtingen, coffeeshops en een

verlies van woonfuncties, direct mede wordt veroorzaakt door de huidige verkeerssituatie;
• overkapping of ondertunneling van de 's-Gravendijkwal een forse kwaliteitsimpuls voor het gebied zal

betekenen,

verzoekt het college,
• de ventwegen aan te pakken en de 's-Gravendijkwal te overkappen, de werkzaamheden nog in deze

bestuursperiode een aanvang te laten nemen en hierbij zorgdragend dat de mogelijke totale overkapping
of ondertunneling van de 's-Gravendijkwal en de Henegouwerlaan in de toekomst niet wordt verhinderd.

en gaat over tot de orde van de dag.

arco Pastors
efbaer Rotterdam

Beppie Hagenaars
CDA

Remco Oosterhoff
C U - SGP

Raadsstuk 2007
Nummer 3Q&S"





Bijlage 2

Aangenomen motie 2007/3926





GEMEENTERAADSFRACTIE
PARTIJ VAN ^ p

ROTTERDAM

Motie ondertunneling 's-Gravendiikwal
De gemeenteraad, in vergadering bijeen op 29 november ter bespreking van de
Stadsvisie 2030.

constaterende dat

- de bewoners van de 's-Gravendijkwal en omgeving al jaren op een oplossing
voor de vervuiling van deze traverse zitten te wachten;

- ondertunneling van de 's-Gravendijkwal een belangrijk middel kan zijn om het
Oude Westen een 'upgrade' te geven in het kader van gentrification,

overwegende dat

- de twee voorgestelde varianten voor de aanpak van de 's-Gravendijkwal zijn
voorgelegd, maar dat daarbij een uitgebreide tunnelvariant ontbreekt,

draagt het college op

- een uitgebreid onderzoek te starten naar een derde variant voor de aanpak
van de 's-Gravendijkwal, waarbij:
a. niet alleen de huidige traverse wordt aangepakt, maar tevens de kruising

met de Middellandstraat wordt ondertunneld;
b. wanneer bij de aanpak van de huidige traverse niet alleen gekozen wordt

voor ondertunneling, maar ook voor overkapping, er zorg voor wordt
gedragen dat deze overkapping niet boven het maaiveld uitsteekt en
toegankelijk is voor voetgangers,

zodat de raad binnenkort een weloverwogen keuze kan maken tussen drie
voorliggende varianten voor aanpak van de 's-Gravendijkwal,

aat over tot de orde van de dag.

Pastors
Leefbaar Rotterdam

Tonfi<Harreman
Pvd>

Raadsstuk 2007
Nummer





Bijlage 3

Notitie Gemeentewerken: passage Rochussenstraat





 

Bezoekadres: Galvanistraat 15 
Postadres: Postbus 6633 
3002 AP  Rotterdam 
Website: www.gw.rotterdam.nl 
 
Van: E.Taffijn, J. Smit 
Kamer: Europoint III, kamer 20.14 
Telefoon: (010) 4894309 
E-mail: E.Taffijn@gw.rotterdam.nl 

Notitie 

 
Ingenieursbureau 

0G    

 
 
 
 
 
Aan : M. de Vries 

Kopie aan :  

Datum  : 12 maart 2008 

Betreft : Mogelijkheden passage metrotunnel 
Rochussenstraat via 
wegverkeerstunnel sGravendijkwal 

Projectcode : 2005-021/f 

 
Inleiding 
Momenteel wordt een verkennende studie opgestart op verzoek van de wethouder Verkeer en 
vervoer van de Gemeente Rotterdam naar de mogelijkheden van een overkapping in het 
kader van de verbetering van de Leefbaarheid op sGravendijkwal en Henegouwerlaan. 
 
Het projectgebied wordt, mede vanuit verkeerskundige overweging gedefinieerd vanaf de 
Rochussenstraat tot aan het Bentinckplein. 
 
Verschillende varianten voor een ingreep worden overwogen, van het (verder) ondergronds 
brengen van de hoofdrijbaan (momenteel een combinatie van twee verdiepte 
onderdoorgangen, 2 x 2 rijstroken en de Statentunnel) tot en met een tunnel over het gehele 
of vrijwel het gehele tracé. 
 
Vraagstelling 
Is een tracé van de bestaande (via verlenging) of een nieuwe wegverkeerstunnel ’s 
Gravendijkwal mogelijk welke de bestaande metrotunnel Rochussenstraat onderlangs kruist? 
 
Uitgangspunten 

! zuidzijde tunnel: Droogleever Fortuynplein 
! noordzijde tunnel: Weena of  Bentinckplein 
! 2 *2 rijstroken 
! ongestoorde exploitatie metro 
! metro kruising onderlangs (bovenover kruisen geeft te weinig gronddekking) 

 
Criteria voor onderdoorgang: 

! dimensies / benodigde diepteligging 
! primaire waterkering 
! verticaal alignement  

 
1,  Dimensies / diepteligging 
 
De bestaande metrotunnel Rochussenstraat bestaat uit betonnen kokervormige moten van ca 
15 m lengte welke op 2 paalrijen zijn gefundeerd.  De breedte van de onderlangs kruisende 
tunnel dient  beperkt te blijven om in de moot van 15 m een vervangende draagconstructie te 



 

   0G Blad:  2/3 
Datum:  12 maart 2008 

kunnen realiseren. Dit leidt tot de mogelijkheid van een kruisende 2 rijstrooks 
wegverkeerstunnel, circa 9 meter breed,  per metro tunnelmoot (zie figuur 1).  Voor de 
gewenste 4 rijstroken zijn er dan 2 van deze enkelvoudige tunnels benodigd. 
In verband met uitvoeringsmogelijkheden, hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld de 
werkruimte onder de bestaande tunnel, benodigde betonafmetingen en gewenste 
doorrijhoogte kan een peil bovenkant vloer worden afgeleid van circa -13,2 m NAP.  
 

 
[figuur 1 Onderdoorgang metrotunnel; principe] 
 
Het uitgangspunt bij de werkzaamheden is een ongestoorde exploitatie van de metro. 
Uitvoering kan plaatsvinden in een bouwput welke rondom de bestaande metro omsloten 
wordt door bijvoorbeeld de vriestechniek, zoals bij het project aanpassing metro CS. 
Technisch uitvoerbaar, maar niet goedkoop. 
 
2, Primaire waterkering 
 
Aan het einde van de ’s Gravendijkwal, juist voorbij de passage metrotunnel in de richting van 
het Droogleever Fortuynplein bevindt zich de primaire waterkering. Deze wordt in de 
bestaande situatie op maaiveld gepasseerd.  
Een passage door deze kering zou aanzienlijke aanvullende maatregelen vereisen in de vorm 
van onder andere waterdichte voorzieningen die ten tijde van een calamiteit in de Maastunnel. 
Te denken valt aan een schuivenschacht zoals toegepast in de spoortunnel. 
Ook hier geldt technisch uitvoerbaar, financieel minder aantrekkelijk. 
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3, Verticaal alignement met een bovengrondse kruising van de waterkering 
 
Vanuit de nu bekende dwangpunten, te weten ligging voor (huidige ligging), ter plaatse (-13,4 
NAP) en na de kruising metrotunnel ( 4,45 NAP) is een verticaal tracé vastgesteld (figuur 2 
tek 2005-021-O-001). Hieruit blijkt dat na de passage metrotunnel richting primaire 
waterkering een zeer steile helling (12,8 %) optreedt over een lengte van 140 m. Deze helling 
is duidelijk groter dan de verkeerstechnisch maximaal toelaatbare helling van 5% (eventueel 
7% over lengten korter dan 80 m).  
 
Conclusies: 
 
Een onderlangse kruising van de wegverkeerstunnel ’s Gravendijkwal met de metrotunnel 
Rochussenstraat in combinatie met een bovengrondse kruising van de primaire waterkering 
resulteert in een verkeerstechnisch ontoelaatbaar verticaal alignement. 
Dezelfde kruising maar dan met een ondergrondse kruising van de primaire waterkering is 
technisch mogelijk maar vergt aanvullende, dure maatregelen. 





Bijlage 4

Sheets configuratie en verkeersprognose huidige situatie en vier principevarianten
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Notitie Gemeentewerken: technische aspecten en consequenties boortunnel
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Aan : E. Hoeflaak (DSV) 

Kopie aan : J. Ekkelenkamp 

Datum  : 19 februari 2008  

Betreft : Technische mogelijkheden  
geboorde tunnel sGravendijkwal 

Projectcode : 2005-021/e 

 
 
Inleiding 
Momenteel wordt een verkennende studie opgestart op verzoek van de wethouder Verkeer en 
Vervoer van de Gemeente Rotterdam naar de mogelijkheden van een overkapping van c.q. 
verlenging van de bestaande onderdoorgangen in de ‘s Gravendijkwal en Henegouwerlaan te 
Rotterdam, dan wel de aanleg van een geheel nieuwe tunnel. 
 

 
figuur 1  Overzicht plan ‘s Gravendijkwal uit 2007 (bron AD/dS+V) 

 
Het projectgebied wordt vanuit verkeerskundige en stedenbouwkundige overwegingen 
gedefinieerd vanaf de Rochussenstraat tot aan het Weena. Dit tracé heeft een lengte van ca. 
1150 m en vormt nu één van de stedelijke hoofdwegen. 
 
Vraagstelling 
Is een geboorde tunnel een reële optie voor de aanleg van een geheel nieuwe (auto)tunnel 
langs dit tracé? 
 
In deze notitie worden enkele relevante aspecten van een boortunnel belicht om deze vraag 
te beantwoorden. 



 

   0G Blad:  2/4 
Datum:  19 februari 2008  

 
1.  Afmetingen en diepte van een geboorde tunnel 
 
Een geboorde stadstunnel met twee rijstroken per richting zou met twee tunnelbuizen met een 
diameter van elk 10,5 m kunnen worden uitgevoerd (referentie Hubertustunnel, Den Haag). 
 
In verband met de krachtswerking in en vervorming van een boortunnelwand zal een diepte 
moeten worden gekozen waarbij ca. 2/3 van de tunneldoorsnede zich in voldoende 
draagkrachtige grond bevindt. 
 

 
figuur 2   Sondering op ‘sGravendijkwal met projectie tunnelbuis 

 

Op basis van een beschikbare sondering HG111, gemaakt op de ’s Gravendijkwal, kan 
worden geconcludeerd dat de vaste zandlaag zich op NAP -17,0 m bevindt. Daarboven 
bevinden zich slappe bodemlagen, bestaande uit klei en veen. 
 
Op de ’s Gravendijkwal is een onderlinge tussenafstand van boortunnels van circa 10 m 
noodzakelijk. Met de benodigde diepteligging en een gevelafstand van 40 m treedt (zonder 
maatregelen) directe beïnvloeding van de funderingen van naastgelegen panden op tijdens 
het boorproces (met grote kans op vervorming en schade van de panden), zie figuur 3. 
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figuur 3   Dwarsdoorsnede  ‘s Gravendijkwal met geprojecteerde geboorde tunnel 

 
Dit risico is niet acceptabel. De maatregelen die dan nodig zijn om dit risico af te dekken zijn 
zo extensief, dat de voordelen van tunnelboren teniet zullen worden gedaan. 
 
 
 
2. Lengte te boren gedeelte 
 
In figuur 3 is een boortunnel geprojecteerd met de minimale diepteligging om te boren. In zo’n 
doorsnede ligt het wegdek op een diepte van circa NAP -22 m.  
Het maaiveld op de ‘s Gravendijkwal bevindt zich op circa NAP -1,0 m.  
 
In figuur 4 is weergegeven hoe het alignement van een tunnel zou verlopen, waarvan een zo 
groot mogelijk gedeelte zou worden geboord. Met een hellingspercentage in de tunnel van 
maximaal 5%, betekent dit dat over een lengte van 2 x 420 m het alignement van de nieuwe 
tunnel in principe niet met een boortunnel kan worden gerealiseerd, maar conventioneel moet 
worden gebouwd of met maatregelen van een (zeer dure en veel overlast gevende) 
grondverbetering vanaf maaiveld moet gebeuren. 
 
De lengte van het te boren tracégedeelte bedraagt dan slechts 310 m (27% van het tracé), 
wat derhalve economisch niet aantrekkelijk is.  
Het verlengen van de boorlengte is eventueel mogelijk met grondverbetering, doch de 
omvang waarin dit zou moeten gebeuren is economisch evenmin aantrekkelijk. 

klei en veen 

‘vaste zandlaag’ 

Bestaande tunnelbak 
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figuur 4   Schematische weergave lengtedoorsnede boortunnel 

 
Ter weerszijden van dit 310 m geboord gedeelte zullen bovendien een start- en 
ontvangstschacht moeten worden gerealiseerd voor de tunnelboringen, wat ook in de 
bouwfase een enorme impact heeft op de straat. Ook geen aantrekkelijk perspectief. 
 
 
3. Obstakels in de ondergrond 
 
Een belangrijke reden voor de toepassing van de tunnelboortechniek is het voorkomen van 
overlast op maaiveld. 
 
Op een groot gedeelte van dit tracé echter bevinden zich de op palen gefundeerde 
onderdoorgangen van de Maastunneltraverse. Bij het boren van een dieper gelegen tunnel 
moeten deze onderdoorgangen inclusief  funderingspalen sowieso worden verwijderd om 
geen obstakel te laten zijn voor het boorproces (zie ook figuur 3). 
 
Zodoende is hoe dan ook een bouwput nodig die gelijkwaardig is aan een bouwput voor een 
conventioneel (vanaf maaiveld) gebouwde tunnel.  
 
Het slopen en verwijderen van de huidige tunnelbakconstructies en het vervolgens toedekken 
van die bouwput om alsnog een tunnel te boren op een grotere diepte is niet economisch ten 
opzichte van een conventioneel gebouwde tunnel en levert bovendien evenveel overlast. 
 
 
Conclusie: 
De bovengenoemde argumenten geven aan dat de keuze voor een geboorde tunnel niet voor 
de hand ligt voor het realiseren van een autotunnel op genoemd tracé.  

 
 

310 m 420 m 420 m 

Rochussenstraat Beukelsdijk/Weena 

Geboorde tunnel 

5% 

Start- en ontvangstschacht 

‘vaste zandlaag’ 
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Notitie Gemeentewerken: globale veiligheidseisen ’s-Gravendijkwal
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Betreft : Globale veiligheidseisen                 

‘s-Gravendijkwal 
Documentnr. : 2005-021/h 

 
Inleiding 
Voor het tracé van de ’s-Gravendijkwal wordt begin 2008 een planstudie uitgevoerd om 
enerzijds de leefbaarheid van het omliggende gebied te verbeteren en anderzijds om de 
verkeerssituaties te verbeteren, met het oog op de toekomstige verkeersintensiteiten. Hierbij 
zijn voorlopige varianten uitgewerkt met gedeeltelijke ondertunneling van de ’s-Gravendijkwal 
en varianten met een gedeeltelijke overkapping die in het midden open blijft. Beide 
oplossingen hebben invloed op de veiligheid in calamiteiten situaties in de tunnel of het 
verdiepte deel van de ’s-Gravendijkwal. 
In deze notitie wordt ingegaan op de eisen m.b.t. de verkeersveiligheid en eventueel 
benodigde tunnelveiligheidsmaatregelen en de mogelijkheden voor de hulpverlenende 
diensten. Op basis van deze eisen kan de haalbaarheid van de varianten worden onderzocht 
en kan met eventuele aandachtspunten voor volgende ontwerpfasen rekening worden 
gehouden. 
 
De vraagstelling 
1. Welke specifieke (tunnel)veiligheidseisen zijn er en welke belangrijke verschillen op dat 
vlak zijn er bij een:  
! open bakconstructie (verlengen van de bestaande onderdoorgangen al dan niet geheel of 

gedeeltelijk overkapt. 
! en bij een gesloten tunnel, langer dan 250 m,  
In aanmerking nemende de momenteel beschouwde varianten (zie bijlage). 
 
2. Met welke eisen m.b.t. verkeersveiligheid moet rekening worden gehouden: 
! verkeersuitwisseling halverwege een tunnel danwel een openbakconstructie  
! de mogelijkheden voor een DODO constructie, minimale dagopeningafmetingen, etc.  
 
Algemene beschrijving van de varianten 
De varianten zijn schematisch weergegeven in de bijlagen van deze notitie. De meest 
haalbaar geachte varianten, op basis van verkeersafwikkeling, kosten, resultaat voor de 
buitenruimte, milieu etc., bestaan uit zo genaamde dicht-open-dicht-open (DODO) 
oplossingen. Hierbij wordt een langere tunnel onderverdeeld in een aantal kortere tunneldelen 
met daartussen open stukken waar ventilatie van het er voor en er na gelegen tunneldeel 
mogelijk is. De lengten van de tunneldelen voor de beide varianten is apart schematisch 
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weergegeven in bijlage 3. Hieruit blijkt dat de maximale lengte van een tunneldeel 245 m 
bedraagt. 
 
Regelgeving 
Met betrekking tot tunnels zijn de volgende wetten en richtlijnen van toepassing. Er moet rekening mee 
worden gehouden dat de wetgeving op het gebied van tunnels en ondergronds bouwen de laatste jaren 
en in de nabije toekomst zich heeft ontwikkeld en mogelijk verder ontwikkeld.  
! Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels.  Deze wet is van toepassing op tunnels, langer dan 

250 meter, uitsluitend dan wel mede bestemd voor motorrijtuigen als bedoeld in de 
Wegenverkeerswet 1994. De lengte van de tunnel wordt bepaald door het langste omsloten 
gedeelte. 

! Besluit aanvullende regels veiligheid wegtunnels. In dit besluit worden de minimale voorzieningen 
aangegeven die in een tunnel met een minimale lengte van 250 m nodig zijn. 

! Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels. In deze regeling wordt de procedure m.b.t. het 
opstellen en beoordelen van een tunnelveiligheidsplan aangegeven. 

! Bouwbesluit 2003. Hierin worden regels en voorwaarden aangegeven, m.b.t. de sterkte en 
veiligheidseisen van tunnels.  Ook hier wordt de grens van 250 m aangehouden als de minimale 
omsloten lengte van een tunnel. 

! Richtlijnen van de Bouwdienst, steunpunt tunnelveiligheid. Deze richtlijnen vallen niet 
onder de wettelijke regelgeving, maar worden wel beschouwd als algemeen gangbare 
wijze waarop tunnels worden ontworpen en ingericht. 

 
Terminologie 
Om een eenduidige terminologie te hanteren worden onderstaande termen voor het project ’s-
Gravendijkwal gedefinieerd. Deze zijn overgenomen uit de documenten van Rijkswaterstaat. 
Bakconstructie: Een U-vormig kunstwerk, al dan niet verdiept gelegen, ten behoeve van een 
weg of spoorweg. 
Tunnel: Tunnels zijn lange, gesloten, rechthoekig of ronde kunstwerken ten behoeve van een weg of 
spoorweg. 
Onderdoorgang: een kort, gesloten kunstwerk waarmee een weg of spoorweg onder een weg, spoorweg 
of maaiveld wordt geleid. 
Een DODO constructie: een kunstwerk met afwisselend korte, gesloten (dicht) en open delen, waarmee 
een weg of spoorweg onder wegen, spoorwegen of het maaiveld wordt geleid. 
 
Veiligheidseisen in geval van calamiteiten 
De veiligheid van de ’s-Gravendijkwal in geval van een calamiteit (lees een ongeval al dan 
niet met brand) moet gegarandeerd kunnen worden. 
 
Preventieve maatregelen 
Preventieve maatregelen komen neer op het primair voorkomen van verkeersongevallen in 
een tunnel of een verdiept gedeelte. Dit kan worden gerealiseerd door o.a. zichtafstanden en 
rijbaanbreedten voldoende groot te kiezen en de toegestane snelheden aan te passen op de 
specifieke situatie. In het algemeen, zijn wisselingen van rijbaan in een tunnel of 
onderdoorgang risicoverhogend m.b.t. een ongeval. Omdat vluchten en hulpverlening in geval 
van brand in een tunnel lastiger en risicovoller is dan op maaiveld, is het wenselijk dat 
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verkeersongevallen worden voorkomen. In geval van uitvoegend verkeer is het daarom 
wenselijk dit verkeer al bij de inrit van de tunnel de juiste rijbaan te laten kiezen. Het betreft 
hier dus verkeerstechnische maatregelen die door een verkeerskundige kunnen worden 
gekozen. In de richtlijnen van Rijkswaterstaat wordt het volgende aangehouden voor het 
bepalen van de wegindeling: 
1. Bij het ontwerpen dient rekening te worden gehouden met in de omgeving aanwezige 
elementen. De ingang van de tunnel en het verloop van de weg er naar toe dienen goed op te 
vallen tegen de omgeving. 
2. Bij het naderen van een tunnelingang is het van belang dat de bestuurder zo min mogelijk tegen het 
licht van de (laagstaande) zon in hoeft te kijken teneinde verblinding te voorkomen. 
3. Aansluitingen in tunnels dienen zoveel mogelijk te worden vermeden vanwege de moeilijke oriëntatie. 
Bij eventuele toepassing van aansluitingen vergt het invoegen vanaf een aansluiting, door de mindere 
zichtmogelijkheden, een langer ‘puntstuk’ dan normaal. Bij het uitrijden bij een aansluiting bestaat 
gevaar voor botsingen tegen de scheidingswand. Hier dient daarom een obstakelbeveiliger te worden 
geplaatst. Ook het tijdig zichtbaar zijn van bewegwijzering vormt veelal een probleem. 
4. Zorg voor voldoende zichtlengte. 
Het blijkt gunstig te zijn als autobestuurders kunnen anticiperen op het binnenrijden van de tunnel. Dit 
kan het beste door de toeritten in een ruime horizontale boog te leggen, waardoor de afstand tot het 
tunnelportaal (en voorliggende auto’s) goed kan worden ingeschat. In de tunnel zelf dient voldoende 
zichtlengte3 aanwezig te zijn. Bij krappe bogen kan het daartoe nodig zijn de afstand van de wand tot de 
kantstreep te vergroten. Bij lange tunnels is het gewenst dat de autobestuurder het uitrijdportaal niet te 
lang van te voren in het zicht krijgt om te voorkomen dat hij zich daar te veel op fixeert. Bij verticale 
bogen dient de zichtlengte als maatgevend criterium te worden gehanteerd bij de bepaling van de 
minimale onder- en bovenstraal. 
5. In een tunnel en (kort) na een tunnel geen rijstrookvermindering toepassen. 
Om te voorkomen dat filevorming in de tunnel optreedt. 
6. In het gesloten deel van tunnels geen langshellingen groter dan 4,5% toepassen. 
 
Veiligheidsvoorzieningen in een lange tunnel 
I.v.m. de invulling van het principeontwerp van een tunnelvariant voor de ‘s-Gravendijkwal 
wordt onderstaand een aantal veiligheidsvoorzieningen opgesomd die een zeker ruimtebeslag 
verlangen in de dwarsdoorsnede van de tunnel. Indien gekozen wordt voor een open-dicht-
open-dicht variant, waarbij de dichte delen een beperkte lengte van maximaal 250 m hebben, 
behoeven voorzieningen, zoals geëist in de geldende wet en regelgeving (Wet aanvullende 
regels veiligheid wegtunnels) niet aangebracht te worden. Doordat in korte tunnels rook in 
geval van brand voldoende kan ontsnappen en vluchtwegen kort zijn, zijn de gevaren voor 
tunnelgebruikers in geval van een brand in de tunnel veel geringer. Zeker omdat de 
onderstaande veiligheidsvoorzieningen in een bestaand object zouden moeten worden 
aangebracht, kan dit lastig inpasbaar zijn en moeilijk te verenigen met de status van 
monument. Het is dus zinvol om de lengte van tunneldelen korter dan 250 m te houden. 
 
In het geval van variant 1 Verlengen naar Middellandstraat en variant 2 Verlengen tot voorbij 
Middellandstraat voor de ’s-Gravendijkwal, zijn de tunnellengten bij variant 1 steeds rond de 
175 tot 195 meter. In variant 2 zijn er 3 delen van respectievelijk 115m, 155m en 185m en één 
deel van 245m. Deze tunnels zouden dus ook buiten de Wet aanvullende regels veiligheid 
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wegtunnels vallen en geen veiligheidsvoorzieningen noodzakelijk maken. De open delen voor 
en na het langste tunneldeel van 245 m zijn respectievelijk 25 m en 45 m. Dit moet in eerste 
instantie voldoende groot worden geacht voor het afvoeren van rook in geval van een brand in 
de tunnel. Met dergelijke openingen is de kans van rook in het volgende tunneldeel zeer 
gering, behoudens eventueel bij sterke wind. Wellicht dat dit in een vervolgfase nog nader 
onderzoek vraagt. 
 
In geval van een tunnel langer dan 250 m worden normaliter de onderstaande 
veiligheidsvoorzieningen verlangd. 
 
Blusvoorzieningen 
Om te voorzien in blusmogelijkheden zullen een aantal technische voorzieningen moeten 
worden aangebracht. Deze bestaan uit: 

! Nissen in de tunnelwand met hierin een handbrandblusser, een slanghaspel, een 
hydrant waar de brandweer een slang op kan aansluiten, en een noodtelefoon, 
waarmee een weggebruiker de centrale meldkamer kan oproepen. 

! Een centrale blusleiding voor gebruik door de brandweer. 
! Een ruimte waar bluspompen worden opgesteld om de centrale blusleiding van water 

te voorzien. De grootte van deze ruimte bedraagt ca. 5,5 x 6 m. De ruimte zou bij 
voorkeur halverwege het tunneltracé gesitueerd moeten worden en de ruimte moet 
vanaf maaiveld bereikbaar moeten zijn voor onderhoudswerkzaamheden. 

! Afhankelijk van de capaciteit van het drinkwaterleidingnet en de eisen van de 
brandweer kan een voorraadkelder met bluswater ter grootte van 120 m3 
noodzakelijk zijn. 

! Afhankelijk van nader onderzoek naar de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet en 
de eisen van de brandweer kan een noodstroomaggregaat worden verlangd.  

 
Tunnelventilatie 
Om bij intensief gebruik van de tunnel het klimaat in de tunnel op een gewenst niveau te 
houden, moet tunnelventilatie worden aangebracht. Tegenwoordig wordt om 
kostentechnische redenen meestal langsventilatie toegepast, waarbij ventilatoren op 
regelmatige afstanden boven in de tunnel worden gehangen en waarmee de lucht in de 
richting van het verkeer wordt voortgestuwd naar de tunnelmond. 
 
Vluchtuitgangen 
Om vluchtende personen zo snel mogelijk naar een veilige omgeving te kunnen leiden 
zouden tussendeuren naar de aangrenzende tunnelbuis moeten worden gecreëerd. Bij 
grotere tunnellengten lijkt het verstandig om op een aantal plaatsen een trap naar maaiveld 
aan te brengen. Hiertoe zal de trap voldoende breed moeten zijn om in de gewenste 
capaciteit te voorzien. De trappen komen op maaiveld uit en hier zal een deur moeten worden 
aangebracht die uitkomt op een plek in de buitenruimte waar vluchtende mensen zonder 
gevaar weer verder kunnen lopen en zonodig door hulpverlenende diensten kunnen worden 
opgevangen.  
 
Toegang hulpverlenende diensten 
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Hulpverlenende diensten zullen in geval van calamiteiten de tunnel moeten kunnen betreden. 
Dit zal voor een deel gebeuren via de tunnelmonden van de incident buis of de veilige buis en 
vervolgens bij lange tunnels met  nooddeuren via de nooddeuren van de vluchtbuis naar de 
incident buis.  
 
Technische ruimten elektrische apparatuur 
De elektrische installaties in de tunnel bestaan uit: 

! Verlichting; 
! Ventilatie; 
! Pompinstallaties; 
! Verkeerssignalering; 
! Omroepinstallaties; 
! C2000 
! Noodverlichting; 
! Verkeersdetectie; 
! Camera’s; 
! Etc. 

Deze systemen moeten worden gevoed en geschakeld en datakabels lopen van de tunnel 
naar het bediengebouw. E.e.a. betekent dat er in dwars- en lengterichting kabelgoten moeten 
worden aangelegd. Tevens zullen er op regelmatige afstanden in de lengterichting van de 
tunnel schakelruimten moeten worden gecreëerd waar elektrische schakel- en 
voedingskasten worden opgesteld. Te denken valt aan het opdelen van de tunnel in vier 
secties en het creëren van 4 schakelruimten. Deze ruimten moeten vanaf maaiveld 
bereikbaar zijn voor onderhouds- en bedieningswerkzaamheden. Er dienen 
toegangsopeningen aanwezig te zijn, waardoor schakelkasten kunnen worden ingebracht of 
naar buiten gehaald kunnen worden bij nieuwbouw en renovatie. 
 
Pompinstallaties afvoer regenwater 
Bij regelval, reinigingswerkzaamheden en bluswerkzaamheden dient water dat zich in de 
tunnel bevindt afgevoerd te worden. Hiertoe zullen bij de tunnelmonden waterkelders en 
pompinstallaties aangebracht moeten worden. Mogelijk moeten nog op andere locaties in het 
tunneltracé waterkelders met pompinstallaties gerealiseerd moeten worden om water dat via 
de straatkolken afgevoerd wordt, uit de tunnel te verwijderen. Deze pompkelders zijn nu 
waarschijnlijk al aanwezig en kunnen worden gebruikt. 
 
Veiligheidsvoorzieningen bakconstructie en gedeeltelijke overkapping 
Voor een bakconstructie zijn in principe geen aanvullende veiligheidsvoorzieningen 
noodzakelijk. Doordat in geval van brand rook direct weg kan, is er in dat opzicht geen gevaar 
van verstikking voor personen in de bak. De bereikbaarheid voor hulpverlenende diensten kan 
geschieden via de reguliere in- of uitrit van de bak. Afhankelijk van de locale situatie naast de 
bak en of het mogelijk is voor hulpverlenende diensten dicht genoeg om bij de calamiteit te 
komen, kan uit nader overleg met de hulpverlenende diensten blijken dat aanvullende 
voorzieningen voor toegang tot de bak nodig zijn. 
 
Omwille van bijvoorbeeld geluidsreductie is een gedeeltelijke overkapping van de ’s-
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Gravendijkwal een optie. Hierbij wordt vanaf de zijwanden een overkapping aangebracht die 
in het midden over de lengte van de weg open blijft. Bij een geschatte opening van ca. een 
kwart van de totale breedte van de tunnelbak, zal er voldoende ventilatie zijn om 
uitlaatgassen af te voeren en rook in geval van een calamiteit. Doordat blussen van bovenaf 
a.g.v. een overkapping niet meer mogelijk is, kan door de brandweer een blusleiding worden 
verlangd. Dit zal uit nader overleg moeten blijken. 
 
Conclusie en samenvatting 
Voor de indeling van de rijstroken zijn een aantal richtlijnen aangegeven. Een beoordeling van 
de wegindeling op basis van deze richtlijnen kan hiermee plaatsvinden. 
 
Gezien de keuze voor een DODO-oplossing in de meest relevante varianten 1 en 2 en de 
beperkte lengte van de tunneldelen, is in hoofdlijnen de veiligheid in geval van calamiteiten 
gewaarborgd. De lengte van de grootste tunnel blijft onder de wettelijk gestelde 250 m, 
waardoor nagenoeg geen technische voorzieningen noodzakelijk zijn. 
 
In vervolgfasen is het zinvol om op een aantal plaatsen eventueel het rookgedrag in relatie tot 
windrichting en snelheid nader te onderzoeken om vluchtmogelijkheden bij calamiteiten te 
kunnen garanderen. Tevens is het zinvol om met de hulpverlenende diensten te bespreken 
welke eisen zij stellen aan de toegangsmogelijkheden van de DODO constructie. Relevante 
scenario’s zijn in de richtlijnen van Rijkswaterstaat opgenomen. 
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Notitie Gemeentewerken: de verwachte duur voorbereiding en uitvoering ’s-Gravendijkwal
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Kopie aan : E. Taffijn,   

Datum  : 15 april 2008  

Betreft : verwachte duur 
voorbereiding en uitvoering 
sGravendijkwal 

Projectcode : 2005-021m 

 
 
Momenteel (periode februari–april 2008) wordt voor de sGravendijkwal een korte verkenning 
gemaakt naar haalbare ondertunnelingvarianten. Daarbij worden de volgende varianten 
onderscheiden: 
 
varianten 
 
Variant 0. 
Het overkappen van de bestaande onderdoorgang “Mathenesserlaan-Nieuwe Binnenweg”, 
tussen de Nieuwe Binnenweg en de Mathenesserlaan over een lengte van circa 90 m. 
(exclusief een evt. uitbouw richting Rochussenstraat). 
 

 
 
 
Variant 0 kan beschouwd worden als een eerste fase van variant 1 of 2. Met de keuze voor 
variant 0 wordt in principe een keuze gemaakt om de tunnelvariant (3) te laten vallen. 
Bij de  keuze van variant 0 moet bovendien de zekerheid bestaan dat de toekomstige variant 
0. en de toekomstige oplossingen conform 1. en 2, voldoen aan de daarvoor gestelde wet- en 
regelgeving inzake veiligheid. 
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Variant 1.  
 
Het verlengen en verder overkappen van de bestaande onderdoorgang Mathenesserlaan-
Nieuwe Binnenweg met ca. 200m overkapping en onderdoorgang Beukelsdijk met ca. 130 m 
overkapping, richting de 1e Middellandstraat. Kruispunt 1e Middellandstraat blijft gelijkvloers 
op maaiveld. (college-voorstel 24 september 2007) 
 

 
 
 
Variant 2.  
 
Het verlengen en verder overkappen van de bestaande onderdoorgang Mathenesserlaan-
Nieuwe Binnenweg tot net voorbij de 1e Middellandstraat (deze kruising wordt dan 
ongelijkvloers, zonder uitwisseling), gecombineerd met de sloop en het gelijkvloers maken 
van het huidige Weena/Henegouwerlaan kruispunt. (uitwisselpunt Middellandstraat vervalt) 
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Variant 3.  (tunnel) 
 
Als variant 2, maar nu met dieper gelegen, volledig nieuwe tunnel (bestaande constructies 
worden verwijderd). 
 

 
 
 
schatting uitvoeringsduur  
 
Op basis van recente praktijkervaringen met tunnel/infrastructuurprojecten in Rotterdam is 
een inschatting gemaakt van de duur van de realisatie van het project.  
Uitgangspunten: 

- Standlijn is begin 2008.  
- Uitgegaan wordt van traditioneel aanbesteden.  
- Getallen geven slechts een indicatie op basis van de informatie van nu. 
- Geen haperingen in het proces. 
- Ontwerpvarianten conform verkennende studie DSV/GW 

 
tabel 1. inschatting uitvoeringsduur  
variant planvorming voorbereiding 

+ contract 
aanbesteding uitvoering projectduur 

totaal ca. 
variant 0 ¾ jaar 1 jaar ¼ jaar 1 jaar 3 jaar 
variant 1 1½ jaar  1½ à 2 jaar ¼ à ½ jaar 2 à 2½ jaar 5 à 7 jaar 
variant 2 2 jaar 1½ à 2 jaar ¼ à ½ jaar 2½ à 3 jaar 6 à 7½ jaar 
variant 3 2 jaar 1½ à 2 jaar ¼ à ½ jaar 3 à 3½ jaar 6½ à 8 jaar 
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Betreft : Overkapping 's-Gravendijkwal  
Techniek en risico’s 

Projectcode : 2005- 021/l 

 
 
Inleiding 
 
In de Stadsvisie Rotterdam is de verbetering van de leefbaarheid van het stadsdeel in de 
omgeving van de ’s-Gravendijkwal van essentieel belang. De aanwezige verdiepte bak en de 
weg wordt nu als een barrière tussen wijken ervaren. Voor een opwaardering van de  
’s-Gravendijkwal is ook essentieel het verkeershinder (geluid, en luchtkwaliteit) te beperken. 
In dit kader wordt door dS+V een verkennende variantenstudie gedaan voor de nodige 
ingrepen over het traject ’s-Gravendijkwal – Henegouwerlaan (in het vervolg ’s-Gravendijkwal 
genoemd). Er worden twee varianten met verdiepte, deels overkapte bakken (varianten 1 en 
2) en een tunnel variant (variant 3) beschouwd. 
 
Door het IGWR zijn voor deze varianten ten behoeve van een principe-afweging de volgende 
aspecten beschouwd: 

! bouwwijze en uitvoerbaarheid; 
! invloed op de omgeving; 
! risico’s tijdens de bouwfase. 

 
In deze notitie wordt een samenvatting van de bevindingen weergegeven. Voor een volledige 
beschrijvingvan bouwwijze, bouwfasering e.d. wordt verwezen naar het  
IGWR-rapport nr. 2005-021/g. 
 
 
Bouwwijze 
In de bouwfase zal iedere variant een forse ingreep in de omgeving betekenen. 
 
De sloop- en bouwwerkzaamheden voor varianten 1 en 2 kunnen volgens de huidige 
inzichten in een droge bouwput worden gerealiseerd. Hiervoor zal de stijghoogte van het 
grondwater in het diep gelegen zandpakket tijdelijk worden verlaagd om de stabiliteit van de 
bouwputbodem te garanderen.  
 
Het sloopwerk voor variant 3 is veel omvangrijker, daar de bestaande beton constructie van 
de Maastunneltraverse in zijn geheel gesloopt en verwijderd dienen te worden. Dit sloopwerk 
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kan in een droge bouwput, vergelijkbaar met het principe volgens variant 1 en 2 worden 
uitgevoerd. De nieuwe tunnel wordt dieper aangelegd en daarvoor wordt een natte 
bouwmethode verkozen, dit om grote en langdurige bemaling te voorkomen. Zodoende 
worden de effecten op de omgeving acceptabel gehouden. 
 
conclusie:  
De beschouwde drie varianten zijn in principe allen technisch uitvoerbaar, echter uit een 
vergelijking onderling blijkt dat de tunnelvariant (variant 3) qua bouw het meest omvangrijk en 
complex is. Bovendien wordt met deze variant de meeste ruimte in beslag genomen tijdens 
de uitvoering en zal daardoor de meest overlast geven.  
Variant 1 scoort wat complexiteit van de bouw het beste, variant 3 het minste. 
 
Invloed op omgeving 
Uit de beoordeling komt tevens naar voren dat de tunnelvariant (variant 3) in de bouwfase de 
meeste invloed heeft op de omgeving.  

- niet faseerbaar, alle bouwwerkzaamheden worden als een geheel uitgevoerd; 
- grote van de bouwput; door diepere ontgraving en een bredere bouwput zal het effect 

op de omgeving het meest merkbaar zijn; 
- omvang en duur van de overlast voor langs- en dwarsverkeer is het grootst, 
- langere bouwtijd; meer overlast voor omwonenden en langere stremming van het 

doorgaand verkeer. 
Variant 1 scoort in dit opzichte het beste, gevolgd door variant 2. 
 
Technische risico’s  
Alle drie de varianten voor deze ingreep brengen risico’s met zich mee. In principe zijn 
onderkende risico’s af te dekken met passende maatregelen. Ondanks een adequaat ontwerp 
en het nemen van evt. benodigde maatregelen blijft altijd een kans op een niet onderkende 
ongewenste gebeurtenis met gevolgen aanwezig. Deze kans wordt groter naar mate de 
omvang en complexiteit van de bouw toeneemt, de gevolgen zijn vaak weer gekoppeld naar 
gevolgen voor de omgeving. Bijvoorbeeld bij een kleinere afstand tot de bebouwing, de 
aanwezigheid van kwetsbare objecten (b.v. kabels en leidingen) zijn de mogelijke gevolgen 
voor de omgeving dan ook groter. Variant 3 scoort in dit opzicht duidelijk slechter dan 1 en 2. 
 
Resumé over techniek en risico’s 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de drie varianten met een score op risico’s 
ruimtebeslag, overlast, complexiteit en duur. Variant 3 scoort beduidend slechter dan 1 en 2. 
De vraag is of een dergelijke impact van het bouwen van zo’n tunnel niet een argument moet 
zijn om deze variant te laten afvallen, te meer daar de meerwaarde van zo’n oplossing voor 
de omgeving gering is en men kunt zich afvragen of het aan de verkeersoplossing een extra 
bijdrage geeft boven variant 1 of 2.
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Aspect: 
 

Variant 1 
 

Variant 2 Variant 3 

Complexiteit ingreep + !/- - - 
Overlast verkeer/omwonenden - - - - - - 
Ruimtebeslag (bouwruimte) ! - - - - 
Uitvoeringsduur +/! - - - 
Risico’s  ! ! - - 
 
Totaalscore  

 
! 

 
- 

 
- - 

++ = zeer goed 

+   = goed 

!   = redelijk 
-    = matig 

- -  = slecht 

- - - = zeer slecht 





Bijlage 10

Notitie Gemeentewerken: mogelijkheden overkapping verdiepte bak tussen 
Nieuwe Binnenweg en Mathenesserlaan





 

Bezoekadres: Galvanistraat 15 
Postadres: Postbus 6633 

Notitie 

 

0G    

3002 AP  Rotterdam 
Website: www.gw.rotterdam.nl 
 
Van: ir. E.Taffijn, ir. J.R. Salazar 
Kamer: Europoint III, kamer 20.14 
Telefoon: (010) 4894309 
E-mail: E.Taffijn@gw.rotterdam.nl 

Ingenieursbureau 
 

 
 
 
Aan : E. Hoeflaak (DSV) 

M. de Vries (GW) 
Kopie aan :  

Datum  : 08 april 2008 

Betreft : Mogelijkheden  
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Projectcode : 2005-021/i 

 
Inleiding 
Momenteel wordt een verkennende studie opgestart op verzoek van de wethouder Verkeer en 
vervoer van de Gemeente Rotterdam naar de mogelijkheden van een overkapping in het 
kader van de verbetering van de leefbaarheid op ‘s Gravendijkwal en Henegouwerlaan. 
 
Het projectgebied wordt, mede vanuit verkeerskundige overweging gedefinieerd vanaf de 
Rochussenstraat tot aan het Bentinckplein. 
 
Verschillende varianten voor een ingreep worden overwogen, van het (verder) ondergronds 
brengen van de hoofdrijbaan (momenteel een combinatie van twee verdiepte 
onderdoorgangen, 2 x 2 rijstroken en de Statentunnel) tot en met een tunnel over het gehele 
of vrijwel het gehele tracé. 
 
Vraagstelling 
Geef een nadere globale uitwerking van een overkapping van de verdiepte bak tussen 
Nieuwe Binnenweg en Mathenesserlaan met minimaal verschil in niveau bovenkant dak en 
omliggend maaiveld. 
 
Uitgangspunten 

! dek beloopbaar/berijdbaar (verkeersklasse 45) , geen zwaar belaste vrachtwagens; 
! principe overzicht en langsdoorsnede tunnelbak voor deel III van het bestek 

“onderdoorgang Nieuwe Binnenweg-Mathenesserlaan……..” 1939 (figuren 1 en 2);  
! de draag – en funderingsconstructie van het dak is onafhankelijk van de bestaande 

constructie; 
! laatste traveeën tussen dak en viaducten Nieuwe Binnenweg en Mathenesserlaan 

(figuren 1 en 2) blijven open; 
! bruto doorrijhoogte 4,30 m, netto 4,1 m. 
! nieuwe hoogte maten zijn ten opzichte van N.A.P. (Rotte peil (RP) = - 0,65 m NAP) 

 
Op basis van de genoemde uitgangspunten wordt een verkenning verricht naar de technische 
haalbaarheid van een overkapping van de bestaande verdiepte bakconstructie. 
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De volgende aspecten voor de overkapping zijn onderzocht: 
! dimensies van de draagconstructie (beton) (dak en draagbalken) 
! de (aparte) fundering langs de bestaande verdiepte bak; 
! de uitvoeringsaspecten; 
! overige (bouwfysische) en detail-aspecten (o.m. water/gronddichtheid, verlichting). 

 
1,  dimensies van de dakconstructie 
 
De bestaande verdiepte bak over het bewuste trajectgedeelte is ter plaatse van de Nieuwe 
Binnenweg het hoogst gelegen. Bovenkant constructievloer is daar NAP-5,75 m . Deze 
constructie is destijds ontworpen op het keren van horizontale grond- en waterdrukken. Deze 
keermuur heeft een hoogte tot -0,65 m NAP en dient tevens als inval- en inrijbeveiliging. De 
muren en de fundering van de verdiepte bak zijn indertijd echter niet gedimensioneerd op het 
dragen van een zwaar betonnen dak. Om de bak toch van een dak te voorzien is een nieuwe 
constructie bedacht met een eigen fundering, waarbij de bestaande muren worden gesloopt 
tot net onder het niveau van het nieuwe dak. er wordt dus geen verticale belasting op de 
keermuur overgebracht.  
 
Het principe van het nieuwe ontwerp is een dak van aaneen geschakelde geprefabriceerde 
betonnen liggers met een druklaag gefundeerd op een aan beide zijden van de tunnelbak 
aanwezige betonnen balk met funderingspalen (figuren 3 en 4).  
Het peil bovenkant van deze constructie wordt dan globaal -0,65 m NAP. 
 
Het maaiveld (1940) had op de bestekstekening een peil van -0,32 RP (-0,97 NAP). 
Bovenkant dek ligt dan circa 0,30-0,35 m boven maaiveld. 
Aanbevolen wordt om metingen te doen om de huidige ligging van het maaiveld te bepalen. 
Deze en een eventueel nieuw uitgiftepeil bepalen uiteindelijk het definitieve hoogteverschil. 
 
Aangezien de bovenkant van de huidige kerende muren zich op NAP +0,35 m  bevindt, 
dienen deze te worden gesloopt tot een niveau van circa 10 cm onder onderkant dek 
overkapping. De ruimte tussen bestaande tunnelbak en nieuwe constructie wordt grond- en 
waterdicht afgesloten. 
 
2, Fundering 
 
De bestaande bakconstructie is gefundeerd op drie rijen palen, zijnde een midden rij en twee 
rijen onder beide wanden. Om verschillende redenen wordt de overkapping zo dicht mogelijk 
naast de tunnelbak gefundeerd: 

!  Zo wordt de overkappingslengte beperkt,  
! is er minder werkruimte benodigd  
! en wordt het ruimtebeslag (op maaiveld) beperkt. 
!  

Om echter de negatieve beïnvloeding van de nieuwe palen op de bestaande palen te 
beperken is het nodig deze onder een helling van circa 15:1, van de open bak af gericht, te 
plaatsen. Dit in combinatie met plaatsing van de palen in een rij, hart op hart circa 4,0 m, 
verspringend met de bestaande palenrij, die een hart-op-hart afstand van circa 2,0 m kent. 
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Voor aanbrengen van de funderingspalen en de te maken funderingssloof (beton) is het 
verwijderen van de daar aanwezige platanen noodzakelijk.  
De nieuwe funderingspalen dienen te worden aangebracht in een voorgeboord gat in de 
grond over de hoogte van de bestaande keermuur. Op deze wijze wordt het nog aanwezige 
(rest)wortelpakket van de platanen gepasseerd en kan de eventuele aanwezigheid van 
obstakels, zoals achtergebleven damwandplanken van destijds, worden waargenomen. Ook 
wordt het risico op beschadigen van aanwezige kabels en of leidingen beperkt. 
 
Eerste verkenningen leiden tot de toepassing van zogenaamde TUBEX palen met een 
schacht diameter van circa 500 mm. Dit is een stalen buispaal met voet welke schroevend, 
trillings- en geluidsarm, op diepte kan worden gebracht. De paalpunt komt dan op circa -22,0 
m NAP, dat is 5 m in de draagkrachtige pleistocene zandlagen 
Nadat de paal is aangebracht wordt deze voorzien van wapening en vervolgens gevuld met 
beton. Op deze wijze kan een momentvaste verbinding met de betonnen alk worden 
verkregen. 
 
3, Uitvoerbaarheid 
 
Voor de uitvoering zijn een aantal relevante stappen te benoemen, te weten: 

1) het bouwrijp maken van de een strook (circa 3 m breed) ter weerszijden van de 
verdiepte bak (opnemen verharding, het rooien van de bomen, het plaatsen van 
verkeerssignalering, het afzetten van het bouwterrein, het graven van een sleuf , het 
voorboren van de paalgaten; 

2) het verwijderen van de wortels van de bomen;  
3) het slopen van de keerwand tot 10cm onder onderkant nieuwe dek; 
4) het aanbrengen van de palen; 
5) het  droog maken van de sleuf; 
6) het maken van een funderingssloof (betonwerk); 
7) het maken van een water- en grondafdichting tussen bestaande muren – nieuwe dak; 
8) het plaatsen van de prefab liggers; 
9) het afwerken van de liggers met een verhardings/afwerk laag; 
10) het aanbrengen van voorzieningen in het overkapte gedeelte (verlichting, signalering) 

 
Het (geluids- en trillingsarm) aanbrengen van de tubexpalen onder de genoemde helling dient 
vanaf maaiveld te geschieden; dit betekent dat, bij een aanname dat het wortelpakket een 
omvang heeft in orde grootte van de kruin zal verwijdering hiervan moeten gebeuren zonder 
de bestaande constructie te beschadigen. Een tijdelijke afsluiting voor snelverkeer van een 
ventweg (per zijde) is daarvoor benodigd. Gedacht kan worden aan een periode van 4-6 
weken. 
 
Bij een aanname dat het wortelpakket een omvang heeft in orde grootte van de kruin zal 
verwijdering hiervan moeten gebeuren zonder de bestaande constructie te beschadigen 
danwel dit zoveel mogelijk te beperken (het wortelpakket alleen lokaal verwijderen, waar 
benodigd).  
 
Ten behoeve van de sloop van de muren en het maken van de betonnen balken is een 
ontgraving met lichte (meldingsplichtig) freatische bemaling benodigd 
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Het plaatsen van de circa 18 m lange liggers (gewicht ca 11,5 ton per ligger ) kan 
plaatsvinden vanaf maaiveld. 
 
4, Overige aspecten 
 
Ten behoeve van de bouw van de bestaande tunnelbakken en onderdoorgangen is gebruik 
gemaakt van stalen damwanden. De bekende gegevens geven niet duidelijk aan of en in 
welke mate deze na de bouw verwijderd zijn. Dat betekent dat onderzoek zal moeten 
uitwijzen of dat het geval is en wat de kwaliteit is indien niet verwijderd. Aan de hand van de 
resultaten van dat onderzoek zal kunnen worden beslist of verwijdering noodzakelijk is. 
 
Het huidige verloop van kabels en leidingen in relatie met de uit te voeren werkzaamheden 
kan ertoe leiden dat verlegging/vernieuwing noodzakelijk is. 
 
De huidige verdiepte bak/onderdoorgang heeft een ouderdom van circa 65 jaar. In 2005-2006 
is voor het gedeelte Nieuwe Binnenweg- Mathenesserlaan een onderzoek (rapport HB1218 
Maastunneltrace, object 4 en 5) gedaan naar de technische toestand. Hoewel er locale 
onvolkomenheden in het beton zijn geconstateerd, welke kunnen leiden tot corrosie van 
wapening, is er geen structureel gevaar voor wapeningscorrosie.  
Bij aanpassingen, uitbreidingen van de huidige constructie zullen reparaties en eventueel 
achterstallig onderhoud dienen te worden uitgevoerd om de kwaliteit van de constructie voor 
een middellange termijn (10-15 jaar) te kunnen garanderen. Bij goed en regelmatig 
onderhoud is een langere levensduur zeker mogelijk (40-50 jaar). 
 
Conclusies: 
 
De bovengenoemde variant, met de liggers in dwarsrichting, leidt tot de kleinste 
constructiehoogte en komt daarmede het best tegemoet aan de wens om het peilverschil 
tussen dek en maaiveld zo klein mogelijk te houden. 
 
Voor prefab dakliggers wordt gekozen vanwege de beperkte constructiehoogte, de snelle 
uitvoeringswijze en daardoor de beperkte verkeershinder in de verdiepte tunnelbak. 
 
Voor het maken van de nieuwe fundering is het noodzakelijk de bestaande platanen over het 
betreffende gedeelte te verwijderen. Terugplaatsen op die plek is niet mogelijk. Gekozen kan 
worden voor een nieuwe groenstructuur, b.v. een bomenrij aan de andere zijde van de 
ventwegen. 
 
De bovenkant van de draagconstructie met een dak geschikt voor verkeerklasse 45 bevindt 
zich op -0,7 m NAP. Rekening dient gehouden te worden met een verhardings/afwerklaag van 
0,1 m Het verschil met het omliggende maaiveld bedraagt dan 0,30-0,35 m. 
 
Het dak geschikt voor verkeerklasse 60 is 25 cm dikker en heeft een zwaardere fundering 
nodig. 
 
Eventueel kan het maaiveld opgehoogd worden om het hoogteverschil te verkleinen of te 
overbruggen. Het definitief ingemeten maaiveldniveau en een eventueel nieuw uitgiftepeil 
bepalen uiteindelijk het definitieve hoogteverschil. 
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Het dak kan gemaakt worden met een beperkte onderbreking (enkele dagen) van het 
doorgaande verkeer in de verdiepte bak. 
 
Voorbereidingsduur en uitvoeringsduur kunnen pas bij een verdere uitwerking worden 
bepaald. Veel zal afhangen van een programma van eisen voor deze oplossing. 
 
De nieuwe “tunnel” (overdekte verdiepte bak) zal moeten worden voorzien van verlichting. 
 
De duurzaamheid van de bestaande constructie moet worden onderzocht, om een zinvolle 
afweging van overkapping mogelijk te maken. Hierover wordt in een aparte notitie een 
aanbeveling gedaan. 
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figuur 1 Overzicht trajectgedeelte overkapping 
 
 

 
 
 
figuur 2 Langsdoorsnede trajectgedeelte overkapping 
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figuren 3  en 4 Principe overkapping tunnelbak 
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Inleiding 
Momenteel wordt een verkennende studie opgestart op verzoek van de wethouder Verkeer en 
vervoer van de Gemeente Rotterdam naar de mogelijkheden van een overkapping in het 
kader van de verbetering van de leefbaarheid op ‘s Gravendijkwal en Henegouwerlaan. 
 
Het projectgebied wordt, mede vanuit verkeerskundige overweging gedefinieerd vanaf de 
Rochussenstraat tot aan het Bentinckplein. 
 
Verschillende varianten voor een ingreep worden overwogen, van het (verder) ondergronds 
brengen van de hoofdrijbaan (momenteel een combinatie van twee verdiepte 
onderdoorgangen, 2 x 2 rijstroken en de Statentunnel) tot en met een tunnel over het gehele 
of vrijwel het gehele tracé. 
 
Vraagstelling 
Wat kan gezegd worden met betrekking tot de technische toestand en restlevensduur van de 
verdiepte bakken / onderdoorgangen op bovengenoemd trace. 
 
1. Bestek 
 
De bestaande verdiepte bakken / onderdoorgangen zijn uitgevoerd volgens bestek 877 van 
31 mei 1939 van de Gemeente Rotterdam. Hier is onder andere in vermeld dat de G.B.V. 
1930 (Gewapend Beton Voorschriften) van toepassing is. In dit voorschrift worden, voor zover 
het de betonconstructies betreft, eisen gesteld aan de samenstelling en samenstellende delen 
(zand, grind, cement). Geen sprake is van een specifiek aanduiding dat met de beoogde 
materialen een bepaalde minimale levensduur is gegarandeerd. 
 
2. Bestaand uitgevoerd onderzoek 
 
In rapport HB1218 IGWR de dato 26 juni 2006 is beschreven dat op verzoek van de afdeling 
BBT (Beheer Bruggen en Tunnels) van Gemeentewerken Rotterdam de technische toestand 
en restlevensduur van de verkeerstunnels in het Maastunneltrace in de gemeente Rotterdam 
is onderzocht.  Als randvoorwaarde is daarbij gesteld: een onderzoek dat alleen de 
betonconstructie omvat en dat bij het onderzoek uitgegaan mag worden van de functionele 
aspecten (= bestek) zoals gesteld bij de nieuwbouw. Van de in het het Maastunneltracé 
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gelegen vijf verkeerstunnels (objecten) worden de verdiepte bakken/onderdoorgangen in de 's 
Gravendijkwal tussen de Nieuwe Binnenweg en Mathenesserlaan aangeduid als de objecten 
4 en 5. 
Het uitgevoerde onderzoek aan deze objecten bestaat uit de bevindingen van een visuele 
inspectie en laboratorium onderzoek van boorkernen. Deze betonkernen zijn ter plaatse van 
representatieve doorsneden en locaties genomen. De boorkernen zijn door het laboratorium 
van TNO te Delft onderzocht en beschreven.  
Om een goed inzicht van de technische toestand van de betonconstructie en indicatie van de 
levensduur van de constructie te verkrijgen, zijn de onderstaande aspecten bij de kernen 
onderzocht: 
 -   druksterkte en volumieke massa van het beton; 
   -  corrosie van de wapening; 
  - chloridegehalte;  
 - carbonatatiediepte (binnendringen koolzuur) 

 
Met betrekking tot de technische toestand kan het volgende worden geconcludeerd: 
" de constructievloeren voldoen aan de huidige voorschriften indien er een dichte 

afsluitende (asfalt) laag aanwezig is; 
" in de wanden is de betondekking gering, maar door de aanwezige betegeling wordt de 

toename van carbonatatiediepte en chloridegehalte op de lange termijn zeer klein geacht; 
" aan de onderzijde tunneldak is de betondekking minimaal 25mm en voldoet aan de 

huidige normgeving; wel blijkt dat de wapening lokaal gesitueerd kan zijn in 
gecarbonateerd beton, waardoor op die locaties corrosie van de wapening kan ontstaan; 

" de gemeten betondekking  van het dak voldoet aan de huidige normgeving. 
 

Met betrekking tot de resterende levensduur kan worden geconcludeerd dat: 
" op de lange termijn ter plaatse van vloer en wanden geen corrosie van de wapening ten 

gevolge van carbonatatie wordt verwacht; 
" het chloridegehalte lager ligt dan de maximaal toegestane waarde; op de lange termijn 

wordt geen corrosie van de wapening verwacht ten gevolge van chloride aantasting; 
" voor de constructieve sterkte van het beton kan uitgegaan worden van B45, dat is hoger 

dan benodigd; een hogere sterkteklasse is gunstig voor duurzaamheid. 
 
Onder de lange termijn wordt een periode van 10 tot 15 jaar verstaan. 
 
In het rapport worden een aantal aanbevelingen gedaan, te weten: 
" In verband met geringe betondekking ter plaatse van onderkant wanden en bovenkant 

tunnelvloer, wordt geadviseerd:  
1) het tegelwerk ter plaatse van de wanden regelmatig te inspecteren en in het geval 

van het ontbreken en/of schade het tegelwerk zo snel mogelijk te herstellen en/of te 
repareren;  

2) de aanwezige asfaltlaag ter plaatse van bovenkant tunnelvloer (rijstroken), 
regelmatig te controleren op schade en scheuren en bij het constateren van deze 
zo snel mogelijk te herstellen/repareren om invloed van onder andere dooizouten te 
voorkomen; 

3) bij het vervangen van de asfaltlaag ter plaatse van tunnelvloer en bovenkant 
tunneldek eerst een extra betonnen beschermlaag aan te brengen (min. dikte 
50mm), om te voldoen aan de betondekking, conform huidige normgeving; 
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" Het is aan te bevelen op korte termijn (binnen ca. twee jaar) een gedetailleerde visuele 

inspectie uit te voeren om de mate van de ontwikkeling van eventuele schade vast te 
stellen ten opzichte van de uitgevoerde/bestaande technische inspecties van 27-11-2002 
en 16-03-2003; 

" Gezien de relatief sterke variatie van de carbonatatiediepte aan de onderzijde van het dak 
en ter plaatse van de tunnelwanden adviseren wij op korte termijn (binnen circa twee jaar) 
enkele betonkernen te boren om een uitgebreid onderzoek te verrichten om de 
ontwikkeling van de carbonatatiediepte in het plafond vast te stellen;  
De locatie van te onderzoeken betonkernen dient te worden bepaald in overleg met een 
ter zake kundig adviseur. 

" Om inzicht te verkrijgen in de carbonatatiediepte en het chloridegehalte ter plaatse van 
bovenkant dak en gezien het feit dat aan de asfaltlaag eventuele schade en scheuren 
kunnen ontstaan (of in het geval van het toepassen van ZOAB), waardoor bovenkant dak 
in aanraking kan komen met dooizouten, wordt aanbevolen in korte termijn (binnen circa 
twee jaar) minimaal zes kernen te onderzoeken (drie kernen ter plaatse van toegepaste 
bovenwapening, in twee rijen met een hart op hart afstand van 10m);  
De locatie van te onderzoeken betonkernen dient te worden bepaald in overleg met  een 
ter zake kundige adviseur. 

 
3.  Conclusies 
 
Het is evident dat de aanbevelingen genoemd in paragraaf 2 nog steeds vigerend zijn. Nader 
onderzocht moet worden of ze zijn opgevolgd. 
 
Het uitgevoerde onderzoek heeft zich beperkt tot het genoemde tracégedeelte. Het lijkt zinvol 
dit uit te breiden tot de kunstwerken voor het gehele traject, afhankelijk van welke variant er 
gekozen wordt. Ook dient de betontreksterkte te worden bepaald omdat de geconstateerde 
hogere betondruksterkte niet één op één te vertalen is naar deze treksterkte.  
In deze visuele/technische inspectie dient aandacht te worden geschonken aan onderstaande 
aspecten: 
  -  visueel beeld gehele constructie (incl. funderingen) 

- controle van de tekeningen (en berekeningen) 
  - wijzigingen in de situatie 
  - de huidige wegindeling 
  - type en conditie voegen/voegovergangen 
  - (inschatting) asfaltdikte 
  - omgeving met tekening controleren 
  - aanwezige schade 
  - in eerdere inspectierapporten gerapporteerde schade 
  - scheurvorming 
  - lekkages/vochtbelasting 
  - conditie funderingsconstructie 
 
Bij aanpassingen, uitbreidingen van de huidige constructie zullen reparaties en eventueel 
achterstallig onderhoud dienen te worden uitgevoerd om de kwaliteit van de constructie voor 
een middellange termijn (10-15 jaar) te kunnen garanderen. Bij goed en regelmatig onderhoud 
is een langere levensduur zeker mogelijk (40-50 jaar). 
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De keuze om bij aanpassingen, uitbreidingen van de huidige constructie niet te funderen op 
deze wordt ook op dit punt (duurzaamheid) ondersteund. 
 
Het is zo dat bij betonreparatie en bescherming meerdere mogelijkheden bestaan. Een 
afschermende laag ter plaatse van de bovenkant van de dekken van de onderdoorgangen 
kan bijvoorbeeld bestaan uit een coating. Op deze wijze kan een verhoging van de 
constructiehoogte worden beperkt. 
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Een beter stadsklimaat voor de ‘s Gravendijkwal, vhp, 21 april 2008 (separaat)
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Deelnemers aan strategisch porto, d.d. 5 maart en 2 april



Bijlage 13:  
Deelnemers strategische staf verkeer en vervoer 5 maart en 2 april 2008 
 

 

5  maart: 
G. Smulders (voorzitter) 
J. Baljeu  
J. Struijlaard (centrumraad) 
dS+V: T. Boot (dir. V&V), E. Hoeflaak, J. Ekkelenkamp, B. Postma 
GW: H. Nijssen (dir.) 
OBR: T. van Ameijden 
STZ: H. van Raak 
BSD: P.B. Simons, C. van der Maas 
 
2 april: 
G. Smulders (voorzitter) 
J. Baljeu  
Centrumraad: J. Struijlaard, E. Perik  
dgm. Delfshaven: J.Goncalves, C. de Theije  
dS+V: T. Boot (dir. V&V), A. Sanson (dir. S), E. Hoeflaak, J. Ekkelenkamp, 
B. Postma 
GW: H. Nijssen (dir.) 
OBR: A. Visser (dir.), T. van Ameijden 
STZ: J. Meijer (plv.dir)  
BSD: B. van Loon, P.B. Simons , C. van der Maas 
 

 



Bijlage 14

Notitie Gemeentewerken: verkenningsfase, bouwmethode, fasering en invloed op de 
omgeving












































































