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Aan de leden van de raadscommissie  
Economie, Sociale Zaken, Haven, Milieu en Vervoer  
van de Gemeente Rotterdam 
Postbus 70012 
3000 KP Rotterdam 

 Rotterdam,  1 september 2009 
 

Betreft:  
o Plannen t.a.v. overkapping ’s-Gravendijkwal / Henegouwerlaan in relatie tot het Binnenstads 

verkeersplan; 
o Het collegebesluit om slechts 1 variant, in de planstudie variant 2.1c genoemd, verder uit te laten 

werken en 
o aanvulling op onze brief dd. 19 maart 2009 aan de raadscommissie ESMV. 
 
 
Geachte commissieleden, 
 
Deze brief is een aanvullende reactie van Hela! – Bewonersorganisatie Henegouwerlaan op onze brief 
dd. 19 maart 2009. Sinds deze brief is ons standpunt gewijzigd op de volgende twee punten: 

o We zien in dat volledige overkapping niet te combineren valt met (de gevolgen van) het 
binnenstadsverkeersplan. Echter, de gevolgen voor de Henegouwerlaan en ’s-Gravendijkwal 
van het binnenstadsverkeersplan zijn verstrekkend: de verkeersdruk neemt in de 
berekeningen van dS+V met meer dan een kwart toe (+8.000 auto’s per dag). Een dergelijke 
stijging is niet acceptabel en vergt maatregelen ter beperking van de gevolgen voor het 
leefklimaat. 

o We stellen vast dat het college en met name de wethouders Baljeu en Vervat, maar ook de 
dS+V ons hebben erkend en gehoord in de afgelopen maanden. 

De overige onderdelen van ons standpunt uit onze brief van 19 maart zijn onverkort nog van 
toepassing. De onderstaande punten worden door de ontwikkelingen in het afgelopen half jaar aan 
ons standpunt toegevoegd: 
 
Motie wordt met de gekozen variant niet gehonoreerd: 
We stellen vast dat de keuze van het college voor variant 2.1c aan geen enkele van de 
oorspronkelijke overwegingen, meningen en doelstellingen uit de motie 3925 dd 29-11-2007 van 
Harreman et al. tegemoet komt. Nota bene dat in de constatering, overweging en de mening uit de 
motie soms slechts ’s-Gravendijkwal is genoemd, maar dat niemand zal betwisten dat deze punten 
evenzeer voor de Henegouwerlaan gelden, zoals mag blijken uit de constatering dat “de 's-
Gravendijkwal en de Henegouwerlaan als brede statige lanen zijn ontworpen”
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. 

De overwegingen van de raad in de motie zijn: 
o het vele verkeer veel milieu- en geluidsoverlast voor de bewoners veroorzaakt en de 

luchtkwaliteit ernstig aantast; 
o de huidige verdiepte tunnelbakken het beeld van een statige laan teniet doen; 
o de tunnelbakken een goede oversteekbaarheid in de weg staan; 
o door het harde rijden de ventwegen gevaarlijk zijn voor voetgangers en fietsers; 

waarbij de raad van mening is dat: 
o de leefkwaliteit op de 's-Gravendijkwal snel dient te verbeteren; 
o 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; 

o overkapping of ondertunneling van de 's-Gravendijkwal een forse kwaliteitsimpuls voor het 
gebied zal betekenen. 

 
Hieronder gaan wij puntsgewijze in op de planstudie en de door het college gekozen variant. Wij 
constateren dat: 

o in variant 2.1c waar het gaat om geluidsoverlast en luchtkwaliteit de planstudie slechts 
constateert dat deze variant aan de normen lijkt te voldoen. Uit de planstudie blijkt nergens 
dat ook maar is gestreefd naar verbetering van de leefkwaliteit zoals de raad in de motie wel 
van mening is. Waar de planstudie rept van een `overall` verbetering van de geluidsoverlast 
wordt deze naar alle waarschijnlijkheid gerealiseerd door het toepassen van nieuwe  
 

                                                
1
 In andere stukken van de gemeente wordt veelvuldig “’s-Gravendijkwal” gebruikt waar expliciet ook de 

Henegouwerlaan wordt bedoeld. Voorbeeld: concept verkeersplan binnenstad “citylounge bereikt”. 
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bouwmaterialen waaronder geluidsarm asfalt, welke ook zonder overkapping op de huidige 
situatie toegepast kunnen worden; 

o in variant 2.1c, behoudens een kort stuk van 114 meter op de ca. 1350 meter lange laan, de 
verdiepte tunnelbakken blijven bestaan, en zelfs worden uitgebreid tussen de overkapping en 
de Middellandkruising. De motie spreekt zich hier in feite tegen uit; 

o de oversteekbaarheid in variant 2.1c met 2 plaatsen toeneemt t.o.v. de huidige situatie. 
Echter, in variant 1.1 neemt hij toe met 3 plaatsen. Nota bene dat de oversteekplaats bij het 
plein met het Van ’t Hof-beeld niet aansluit op een doorgaande route, en dat creatie van een 
doorsteek naar het Oude Westen additionele sloop en investeringen vergen die niet zijn 
voorzien en niet realistisch lijken gegeven de huidige situatie. Deze oversteekplaats draagt 
dus niet bij aan een verbetering van verbinding van de wijken Oude Westen en Middelland; 

o nergens uit de planstudie blijkt, dat (speciaal) aandacht wordt gegeven aan de plaats van 
voetgangers en fietsers op het traject. Variant 2.1c blijkt voor de Henegouwerlaan sterk ten 
koste gaan van breedte van de stoep en ruimte voor fietsers. Overigens gaat deze variant ten 
koste van veel parkeerplaatsen voor bewoners; 

o variant 2.1c door de negatieve impact op het leefklimaat aan de Henegouwerlaan zou 
kunnen leiden tot verlies van woonfunctie van de panden en een toename van ‘alternatief 
gebruik’ door seksinrichtingen en coffeeshops; 

o in variant 2.1c bomen worden gekapt voor de bouw, maar niet worden vervangen, waardoor 
de statige laan verwordt tot een kale straat; 

o in variant 2.1c de uiteindelijke overkapping in totaal slechts 171 meter bedraagt, en de facto 
een verlies impliceert van de overkappingsfunctie aan het Weena van 40 meter door 
wegstrepen van 1 rijstrook per richting (onder het Weena door) alsmede door de creatie van 
extra rijstroken op de ventwegen. Hierdoor wordt netto slechts 131 meter extra overkapt over 
een lengte van ca. 1350 meter t.o.v. de huidige situatie. Het is ons onduidelijk in hoeverre dit 
de forse kwaliteitsimpuls kan beloven die u in de motie wenst. Daarbij is er voor de 
Henegouwerlaan slechts sprake van kwaliteitsverlies.  

 
In het voorstel “Verkeersplan binnenstad Rotterdam (Citylounge-bereikt)” wordt aangegeven dat de 
milieusituatie bij de Henegouwerlaan nog discussiepunt is, en dat in de planstudie zou worden 
ingegaan op de specifieke problemen van de luchtkwaliteit bij de Henegouwerlaan. In de planstudie 
wordt het punt van luchtkwaliteit voor variant 2.1(c) voor de Henegouwerlaan niet behandeld. Er wordt 
slechts ingegaan op het hele traject. Daarnaast zijn de analyses en berekeningen onvoldoende 
inzichtelijk wat betreft de specifieke gevolgen van variant 2.1c (piekbelasting, gemiddelde waardes) 
voor de Henegouwerlaan. Is het binnenstadsverkeersplan überhaupt meegenomen in de 
berekeningen? Dit blijkt niet uit de planstudie. 
 
Gegeven bovenstaande vragen wij de gemeenteraad om: 
 

o Het college op te dragen variant 1.1 mee te nemen in de verdere uitwerking, gegeven het feit 
dat deze variant, als de impact voor de Henegouwerlaan goed wordt meegewogen en 
rekening houdend met het feit dat meer dan de helft van de huishoudens aan het traject op de 
Henegouwerlaan woont, beter aansluit bij de overwegingen uit uw motie, dan wel 

o Het college op te dragen de overkappingen binnen variant 2.1c bij uitwerking te beperken tot 
het deel van de ’s-Gravendijkwal, met uitsluiting van de Middellandkruising: de 
Henegouwerlaan blijft daarmee ongemoeid. Voordelen hiervan zijn: lagere investering, 
voordelen van variant 2.1c blijven intact voor de ’s-Gravendijkwal en t.o.v. de volledige variant 
2.1c worden de overwegingen uit uw motie beter gehonoreerd. Alsdan vragen we u tevens om 
het college opdracht te geven tot het nemen van relatief kleine maatregelen, zoals 
geluidwerend en fijnstofabsorberend asfalt, geluidwerende verf, betere verkeersafwikkeling bij 
Bentinckplein etc. etc., ter beperking van de gevolgen van het binnenstadsverkeersplan. 

 
Hoogachtend, 

Namens Hela! Bewonersorganisatie Henegouwerlaan, 

 

Koen Gommers, 
Voorzitter 


