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“Het Maastunneltracé in Rotterdam bracht in 
de jaren ’30 een ongekende innovatie in 
Nederland: een ontworpen route voor 
automobilisten, die met hoge snelheid, de stad 
doorkruisten en ook nog eens onder de Maas 
doorgingen. Het tunneltracé is op te vatten als 
een ondergrondse boulevard die niet alleen 
diende als een adembenemend onderdeel van 
de route van Amsterdam naar Parijs, maar ook 
voor die mensen die zich geen auto konden 
permitteren te voet of te fiets van het tracé 
gebruik konden maken.”

Het bovenstaande citaat uit de cultuur-histori-
sche verkenning geeft aan dat het tracé, waar 
de ‘s-Gravendijkwal onderdeel van is, een 
belangrijk mijlpaal is geweest in de historie van 
Rotterdam én Nederland. Tegenwoordig is het 
Maastunneltracé een overblijfsel van de 
vooroorlogse infrastructurele werken en zijn het 
merendeel van deze tracés in Nederland 
onherkenbaar veranderd omwille van capaciteit, 
veiligheid en doorstroming. Minstens zo 
belangrijk is de verandering in het denken over 
de auto en de stad. Waar vroeger de auto 
geaccepteerd was als onderdeel van het 
stedelijk leven is er tegenwoordig een ander 
gedachtegoed over wat de rol van de auto in 
de stad is. Enerzijds is een goede autobereik-
baarheid een basisvoorwaarde voor stedelijke 
ontwikkeling en tegelijkertijd zijn auto’s (en de 
daarbij horende wegen) een verstoring van het 
stadsbeeld en leefmilieu. Rotterdam heeft in 
deze omslag een status aparte in Nederland.
De auto heeft in Rotterdam nog steeds een 
voorname plaats in het denken over de stad. 
Het huidige beleid (verkeerplan binnenstad: 
bestemming bereikt, 2008) onderstreept dit 
door alle modaliteiten te faciliteren waarbij 
de één de ander niet frustreert of onmogelijk 
maakt. 

Op de huidige ’s-Gravendijkwal is nu het 
autoverkeer bepalend. Het 40 meter brede 
profiel is vrijwel geheel toebedeeld aan de auto. 
Dagelijks rijden er meer dan 30.000 motorvoer-
tuigen. De ‘s-Gravendijkwal is bovendien één 
van de meest milieubelaste wegen van de stad. 

De geluidsbelasting ligt bijna overal rond de 
70dB(A). Naast geluidshinder is er ook sprake 
van een slecht luchtklimaat. Het door de auto 
gedomineerde milieu heeft dus een directe 
weerslag op het woonklimaat van de ‘s-Graven-
dijkwal. Daarnaast is de ’s-Gravendijkwal een 
barrière tussen de aanliggende wijken; 
Middelland en Oude Westen. Woonstraten 
lopen dood op de ’s-Gravendijkwal en er is 
alleen op de grote kruispunten een mogelijkheid 
tot oversteken. Hierdoor is er een beperkt over 
en weer gebruik van de voorzieningen. Naast 
het verblijfsklimaat is ook de inrichting van de 
openbare ruimte afgestemd op de auto. 
Trottoirs zijn vaak smal en de enige ruime 
verblijfsplek aan de ’s-Gravendijkwal is het Van 
’t Hoffplein.

De opgave waar we als stad voor staan is de 
metamorfose van deze stedelijke ruimte zodat 
er zowel fysieke als sociale verbetering in en 
om het gebied plaats gaan vinden. Met de ver-
betering van de kwaliteit van de inrichting van 
de s’-Gravendijkwaal kunnen we allure en be-
leving van de openbare ruimte aan de stad op 
verschillende schaalniveaus toevoegen. Voor 
de bewoners aan en om de ’s-Gravendijkwal 
maar ook voor de passanten richting Zuiden, 
Noorden en binnenstad zal dit visitekaartje van 
Rotterdam aanzienlijk worden verbeterd. Dat 
gaat niet alleen om een fysieke maar juist om 
een sociale ingreep. De kwaliteit van leven aan 
de boulevard zal toenemen. Dit zal ook leiden 
tot een verandering van de functies in en aan 
het gebied wat de sociale kwaliteit in positieve 
zin gaat transformeren. Bovendien zal de in-
greep een enorme impuls betekenen voor de 
transformatie van het gebied Oude Westen. 
Hiermee wordt het proces van gentrification nog 
eens versneld. Tegelijkertijd zal op de ’s-Gra-
vendijkwal het aantal motorvoertuigen niet afne-
men. De ’s-Gravendijkwal heeft een belangrijke 
rol in het netwerk van de stad en in het bijzon-
der van de binnenstad. In het verkeersplan voor 
de binnenstad is het één van de stadsboule-
vards die het centrum ontsluit en twee van de in 
aanlegzijnde P+W garages worden via de 
’s-Gravendijkwal ontsloten.

INLEIDING
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De fysieke ingreep zal dus ook in de 
toekomst het (auto)verkeer moeten faciliteren 
van het naar de binnenstad. Op de schaal van 
de stad blijft de ’s-Gravendijkwal onderdeel van 
het gehele Maastunneltracé. De ingreep op de 
’s-Gravendijkwal is het eerste stuk van het tracé 
(los van de Maastunnel zelf) wat op de schop 
gaat.

Hiermee wordt de ambitie van de ingreep de 
standaard voor andere ingrepen in de toekomst
langs het Maastunneltracé. In de planstudie-
fase zijn twee oplossingen uitgewekt met ieder 
2 varianten. Bij de vaststelling van de planstu-
die heeft het bestuur de ontwerpvariant 2.1(C) 
(gedeeltelijke overkapte bak constructie) als 
te realiseren variant vastgesteld en opdracht 
gegeven die verder uit te werken.

Deze variant voorziet in gedeeltelijke sloop van 
het bestaande kunstwerk nieuwe Binnenweg/
Mathenesserlaan en verlenging van de 
tunnelbakconstructie met gedeeltelijke 
overkapping tussen de kruisingen Mathenesser-
laan en Beukelsdijk/Weena. 

Het onderhavig document vormt samen met de 
bijlagen de basis voor het te nemen uitvoerings-
besluit. In de bijlagen zijn, het functioneel pro-
gramma van eisen (PvE), zijn de eisen terzake
stedenbouw, verkeer- en vervoer, realisatie en 
het toekomstig beheer opgenomen.
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1. Bestuurlijke context

1.1. Stadsvisie (2008)
In de stadsvisie wordt in hoofdstuk 2, 
kernbeslissingen en ruimtelijke concequenties, 
gesproken over het verbeteren van het hoofd-
wegennetwerk in de stad. Vanuit het oogpunt 
van een hogere verblijfskwaliteit en het structu-
reel verbeteren van de sociale en fysieke kader, 
van de gebieden rondom het centrum van 
Rotterdam, zijn naast de fundamentele 
ingrepen op stadsniveau ook de ondertunne-
ling van de Boompjes en ‘s-Gravendijkwal van 
belang. In de stadsvisie wordt dan ook het 
volgende over de ‘s-Gravendijkwal gezegd; 
“Om de leefbaarheid te verbeteren zal de ‘s- 
Gravendijkwal worden overkapt. Er wordt een 
plan uitgewerkt, waarbij de ventwegen 
heringericht worden en de tunnelbakken richting 
de kruising met de Middellandstraat zover 
mogelijk worden verlengd en overkapt. Daarbij 
zal de mogelijkheid om ook de Middellandstraat 
te ondertunnelen, worden meegenomen. Deze 
aanpassingen zullen leiden tot een forse 
vermindering van de milieuoverlast en tot een 
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en 
oversteekbaarheid. 

1.2. Bestuurlijke behandeling
Tijdens de behandeling van de Stadsvisie in de 
gemeenteraad op 29 november 2007 stond de 
fysieke ingreep centraal en heeft de raad twee 
moties aangenomen die het voornemen van het 
college ondersteunden en tegelijkertijd 
uitbreidden. Letterlijk is het college verzocht:

Motie 1 (2007/ 3925): 
De ventwegen aan te pakken en de ’s-Graven-
dijkwal 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.
Motie 2 (2007/ 3926):
Een uitgebreid onderzoek te laten starten naar 
een derde variant voor de aanpak van de 
’s-Gravendijkwal, waarbij:
- niet alleen de huidige traverse wordt aange
  pakt, maar tevens de kruising met de 
  Middellandstraat wordt ondertunneld;

- indien bij de aanpak van de huidige 
  tunneltraverse 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 een weloverwogen keuze kan maken 
  tussen de voorliggende varianten voor de 
  aanpak van de ’s-Gravendijkwal - 
  Henegouwerlaan.
In de verkenningsfase uit 2008 is met een 
integrale aanpak, gericht op het optimaliseren 
van de leefomgeving door middel van ingrepen 
in de buitenruimte, een beeld geschetst van de 
mogelijkheden en onmogelijkheden van een 
mogelijke overkapping. 

1.3. Behandeling planstudie
Op 7 juli 2009 is de planstudie behandeld in 
het college. Hier is gekozen om variant 2.1(C) 
verder uit te werken. Op 9 juli is er door de 
gemeenteraad de volgende motie toegevoegd:

Motie 3 (2000/2090)
Nog deze bestuursperiode te komen met een 
besteksklaar plan voor de overkapping/
ondertunneling van de ’s-Gravendijkwal – 
Henegouwerlaan en dit plan nog deze 
bestuurperiode ter besluitvorming, inclusief 
financiële dekking, aan de gemeenteraad voor 
te leggen.

1.4. Binnenstadsplan, binnenstad als 
citylounge (2008)
In het binnenstadsplan is o.a. een uitgebreid 
onderzoek gedaan naar buitenruimte en ver-
keer (verbonden stad). De ‘s-Gravendijkwal is 
hier benoemd als een belangrijke stadsboule-
vard die essentieel is om op een goede manier 
het verkeer van en naar de binnenstad te 
krijgen. Aan de noordzijde is er de koppeling 
aan één van de bundels die de stad inkomt 
(Statenweg) en aan de zuidzijde maar liefst een 
tweetal bundels (Maastunnel en de Parklane). 
Aan de ‘s-Gravendijkwal zijn twee zogenaamde 
park en walk garages gepland (Museumpark en 
Kruisplein garage) die moeten zorgen voor een 
verlichting van de parkeerdruk in het 
centrum. Dit betekent dat ook in de toekomst 
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een aanzienlijk deel van de huidige automobi-
listen zal blijven rijden over de ‘s-Gravendijkwal 
en de verwachting is dat dit aantal zelfs licht 
stijgt. 

1.5. Verkeersplan binnenstad (2009)
Het verkeersysteem zoals dit is geschetst in het 
binnenstadsplan is verder uitgewerkt in het ver-
keersplan binnenstad. Voor de ‘s-Gravendijkwal  
betekent een hogere verkeersintensiteit als 
gegeven. Het is echter uitdrukkelijk niet de be-
doeling dat de s’ Gravendijkwal zich ontwikkeld 
als onderdeel van een interne snelweg midden 
door Rotterdam. Het gaat juist om het centrum 
vanuit het Noorden en ook vanuit het zuiden 
goed bereikbaar te houden. De mogelijkheden 
voor een deels overkluisde tunnelbak met de 
beoogde gebiedsontwikkeling van het Coolha-
venkwartier. 

Motie 4 (3 december 2009)
Bij de behandeling van de Coolsingel is de vol-
gende motie ingedient: 
• Het openbaar vervoer en fietsverbindingen en   
  stallingen goed geregeld zijn
• Alle geplande Park en Walkgarages en Park 
  en Ride garages en aansluitend openbaar 
  vervoer zijn gerealiseerd
• Alle werkzaamheden rond Weena en 
  Kruisplein zijn afgerond 
• De ondertunneling van de Noord-Zuidroute  
  ’s-Gravendijkwal is gerealiseerd 
• De route via Goudsesingel, Oostplein/
  Mariniersweg en Willemsbrug is toegerust om 
  te dienen als alternatieve Noord-Zuidroute
• Er een heldere bewegwijzering voor het 
  Noord-Zuidverkeer en naar de Park en Walk
  garages aanwezig is

1.6. Rotterdamse stijl
De Rotterdamse stijl zet zich in voor een betere 
kwaliteit van de buitenruimte. Door de jaren 
heen is een lappendeken van inrichtingen, 
materialen en meubilair ontstaan waardoor 
aantrekkelijkheid maar ook de identiteit onder 
druk zijn komen te staan. Met de Rotterdamse 
Stijl wordt een gemeenschappelijk kader gefor-
muleerd met richtlijnen voor ontwerp, materiaal, 
meubilair, beheer en regie voor en door alle 

Visiekaart ‘Citylounge bereikt!’

8
visiekaart verkeersplan binnenstad

actoren in de openbare ruimte. Hiermee wordt 
de identiteit van de openbare ruimte van 
Rotterdam vergroot, de onderlinge samenhang 
bevorderd en wordt een grotere duurzaamheid 
gerealiseerd. Afhankelijk van de plaats van de 
diverse gebieden, lijnen en plekken in de 
stedelijke structuur zijn de richtlijnen heel 
concreet en gedetailleerd of juist heel flexibel 
en bieden ze slechts een ruimtelijk kader. De 
uitwerking van het Rotterdamse stijl voor het 
centrum als (inter)nationaal onderscheidend 
gebied wordt de Rotterdamse centrumstijl 
genoemd.

Voor de ‘s-Gravendijkwal betekent dit dat er 
voldaan moet worden aan de richtlijnen die 
gesteld zijn voor stadsboulvevards, zoals 
beschreven in het handboek openbare ruimte 
Rotterdam. De richtlijnen zijn van algemene 
aard en hebben ook betrekking op maatvoering 
en materialisering.
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2. Ruimtelijke context

2.1. Historie
In de historische verkenning uit 2009 wordt een 
korte beschrijving gegeven van de historische 
ontwikkeling van het Maastunneltracé, waar ook 
de ‘s-Gravendijkwal onderdeel van is.
“Het Maastunneltracé in Rotterdam bracht in de 
jaren dertig een ongekende innovatie in 
Nederland: een ontworpen route voor 
automobilisten, die met hoge snelheid de stad 
doorkruisten en en passant onder de Maas 
doorgingen. De traverse en de tunnel zijn een 
monument van automobiliteit en ingenieurs-
kunst. Het ensemble is ook een monument voor 
de ambities van Rotterdam om het economisch 
succes van de transitohaven zichtbaar te 
maken in de stad zelf, zoals in de jaren ‘10 van 
de vorige eeuw met de aanleg van de Cool-
singel en de bouw van het stadhuis gebeurde. 
Het Maastunnelcomplex is op te vatten als een 
ondergrondse boulevard, die niet alleen diende 
als een adembenemend onderdeel van de route 
van Amsterdam naar Parijs, maar ook bijdroeg 
aan de emancipatie van Rotterdam-Zuid, zelfs 
voor hen die zich geen auto konden permitteren 
en te voet of met de fiets van de tunnel gebruik 
maakten. 

Tegenwoordig is de Maastunnelroute, en ook de 
‘s-Gravendijkwal als onderdeel van deze route, 
een zeldzaam restant van vooroorlogse 
wegenaanleg en automobiele vormgeving. 
Omwille van capaciteit, veiligheid en doorstro-
ming zijn immers de meeste oude tracés in 
Nederland onherkenbaar veranderd. Minstens 
zo belangrijk is de verandering die heeft plaats 
gevonden in het denken over de manier waarop 
autoverkeer en de stad samengaan. 
Tot ver in de jaren zestig werd de auto 
geaccepteerd als een vanzelfsprekend 
onderdeel van het stedelijk leven, daarna trad 
echter een kentering op. Er bestaat nu een 
ambivalente haat-liefdeverhouding met de auto 
in stedelijk gebied. Functioneel is autobereik-
baarheid een basisvoorwaarde voor stedelijke 
ontwikkeling. Mentaal zijn auto’s en verkeers-
wegen vooral een verstoring van stadsbeeld en 
stedelijke kwaliteit.

2.2. Problematiek
In het huidige stadsklimaat is het verkeer bepa-
lend. Het 40 meter brede profiel van de ‘s-Gra-
vendijkwal is in de huidige situatie helaas vrijwel 
geheel toebedeeld aan de auto. Dagelijks rijden 
er meer dan 30.000 motorvoertuigen over de 
‘s-Gravendijkwal. De ‘s-Gravendijkwal is bo-
vendien één van de meest milieubelaste wegen 
van de stad. De geluidbelasting ligt bijna overal 
tussen de 70 dB(A) en de 75 dB(A). Naast 
geluidhinder is er ook sprake van een slechte 
luchtkwaliteit. De grenswaarde voor NO² wordt 
op veel plaatsen overschreden. Het door auto’s 
gedomineerde milieu heeft een directe weerslag 
op het woonklimaat van de ‘s-Gravendijkwal. 
Aan de straat kunnen de ramen (figuurlijk) niet 
open. De huidige ventwegen nemen vrijwel alle 
ruimte in beslag pal voor de bestaande bebou-
wing aan beide zijden.  Dat brengt schade toe 
aan het functionele gebruik van deze prachtige 
panden. Daar waar wonen en sociaal bevorde-
rende functies plaats zouden kunnen hebben, 
verkleurt het gebruik naar andere functies die 
juist meer gedijen in een achterblijvend stedelijk 
gebied. Panden staan er soms lang leeg. We 
zien langs de ‘s-Gravendijkwal steeds meer 
oorspronkelijke woonpanden in gebruik voor 
niet-woonfuncties. Er is een concentratie van 
coffeeshops, avond- en nachthoreca, sexhui-
zen en opvangvoorzieningen voor daklozen en 
verslaafden. Deze functies zetten het woon- en 
verblijfsklimaat op de ‘s-Gravendijkwal stevig 
onder druk.
De ‘s-Gravendijkwal vormt overal een enorme 
barrière tussen de beide zijden van de straat en 
tussen de aanliggende wijken. De woonstraten 
lopen dood op de ‘s-Gravendijkwal. Tussen de 
beide kanten van de straat is alleen op de grote 
kruispunten een oversteekmogelijkheid. 
Bewoners uit beide wijken maken maar zeer 
beperkt over en weer gebruik van de 
voorzieningen als pleinen, parken en 
sportvoorzieningen. Het slechte verblijfsklimaat 
laat zich ook aflezen aan het gebruik en inrich-
ting van de openbare ruimte. Vanuit de panden 
is er nauwelijks een oriëntatie op de straat. De 
trottoirs zijn er vaak smal. De enige ruime 
verblijfsplek aan de ‘s-Gravendijkwal is het Van 
’t Hoffplein.
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en beperkt als drager van parkeren. Het proces 
van gentrification1 heeft dan meer kans om zich 
versneld te ontwikkelen.

Visie Hoboken
In Hoboken heeft de Coolhaven Stadscampus 
van de Hogeschool Rotterdam, de snelst groei-
ende hogeschool van Nederland, de ruimte 
gekregen. Moderne onderwijs-, congres- en 
sportfaciliteiten, werkstudio’s en studietuinen 
verwelkomen studenten van ’s ochtends vroeg 
tot ’s avonds laat. Men ontmoet elkaar binnen 
in aangename wintertuinen, atria en cafés. Of 
buiten aan de zonnige kades met bankjes, ter-
rassen en aanlegplaatsen of op het terrein in de 
tuinen en op dakterrassen. 
Daarnaast is er de science boulevard. Van 
grote economische waarde voor Coolhaven zijn 
hier de tientallen R&D-bedrijven die zich geves-
tigd hebben aan de Science Boulevard. Waar 
vroeger het verkeer over de ’s-Gravendijkwal 
raasde, komt in de plannen van Hoboken nu 
een groene stadsboulevard waarlangs laborato-
ria en kantoren zijn gevestigd. De Science Bou-
levard biedt plaats aan bedrijven en instellingen 
die actief zijn in Life and Health Sciences. De 
sectoren Bio Science en Zorginnovatie staan 
centraal en versterken de zorgeconomie van 
Rotterdam met honderden arbeidsplaatsen. De 
betrokkenheid en aanwezigheid van Erasmus 
MC en de Hogeschool Rotterdam maken de 
Science Boulevard een unieke vestigingslocatie 
voor bedrijven. Deze topinstituten worden met 
elkaar verbonden via een stedelijke en groene 
overkluizing van de ’s-Gravendijkwal. De lig-
ging binnen de ‘Medical Delta’ vergroot de kans 
op succes. Een ferry verbindt de Science Bou-
levard en de onderwijsinstellingen met de TU 
Delft. De kruisbestuiving tussen zorg en inno-
vatie leidt tot nieuwe bedrijvigheid. De ontwik-
kelingen in Coolhaven zetten Rotterdam op de 
kaart als zorgstad. En dat leidt tot weer nieuwe 
initiatieven op het gebied van kennisontwikke-
ling en valorisatie. Gezondheid en zorg zijn voor 
Rotterdam een belangrijke economische stuw-
kracht. Ze vormen de banenmotor van de stad.

1. gentricifaction: Een Engelse term die gebruikt wordt om de 
opwaardering van een buurt of stadsdeel op sociaal, cultureel en 
economisch gebied aan te duiden.

2.3. Ruimtelijke kwaliteiten
Door de uitstraling en de grootte van de panden 
aan de Henegouwerlaan en ‘s-Gravendijkwal 
bieden de woningen uitstekende huisvestings-
mogelijkheden voor de hogere en midden 
inkomensgroepen. Ook zijn de panden 
uitstekend geschikt voor werken aan huis. Drie 
elementen maken de ‘s-Gravendijkwal tot een 
unieke straat in Rotterdam:

• De markante pandsgewijze bebouwing met  
  een duurzame architectonische waarde. De 
  bebouwing van de ‘s-Gravendijkwal en 
  de Henergouwerlaan heeft dezelfde 
  kwaliteiten als de Westersingel en de 
  Heemraadssingel,

• Het beeld van de zware continue 
  boomstructuur, bestaande uit platanen van   
  circa 60 jaar oud, wordt door de gemeente 
  gekoesterd. Dit beeld moet terugkeren bij de 
  realisatie van variant 2.1(C),

• De aanwezige tunnelbakken. De 
  tunneltraverse, waarvan de ’s-Gravendijkwal 
  met zijn tunnelbakken deel uitmaakt, is een 
  markant infrastructureel en architectonisch 
  werk, dat is voorgedragen voor de status als 
  rijksmonument. Mede door de vormgeving met 
  tunnelbakken functioneert de ’s-Gravendijkwal 
  verder prima als schakel in het stedelijk 
  hoofdwegennet.

2.4. Omgeving
Rondom de ‘s-Gravendijkwal zijn er verschillen-
de projecten en gebieden in ontwikkeling. Deze 
hebben in meer of mindere mate een weerslag 
op de toekomstige inrichting van de ‘s 
Gravendijkwal.

Visie Oude Westen
De transformatie potentie van het aangrenzend 
gebied Oude Westen ligt voor het oprappen. 
Juist hier kan het toevoegen van woningen 
voor gezinnen met kinderen een zeer positieve 
toegevoegde waarde voor de ontwikkeling 
en werking van het centrum van de stad. De 
aanwezigheid van voldoende openbare ruimte 
verdient het om heringericht te worden met zorg 
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Centraal District Rotterdam
De noordzijde van de Henegouwenlaan grenst 
aan het Central District Rotterdam (CDR). In 
het CDR wordt het nieuwe centraal station 
gebouwd in Rotterdam. Hier zal vanaf 2010 de 
HSL gaan rijden en de RandstadRail aankomen 
vanuit Den Haag en doorrijden naar Slinge. 
Het aantal reizigers zal hier flink toenemen. Het 
wordt een van de 6 internationale poorten in 
Nederland. Het CDR is de nieuwe poort naar 
Rotterdam en is ook zo ontworpen (steden-
bouwkundig plan 2007). Er is hier een sterke 
nadruk op een gemixed programma, waarbij er 
ruimte is voor grootschalige kantoorontwikkelin-
gen. In het plan is een belangrijk onderdeel de 
verbinding naar de rest van de stad. Zo wordt er 
ingezet op het doortrekken van de route achter 
het Groothandelsgebouw langs naar de Essen-
burgsingel en wordt de Conradstraat de entree 
voor het Oude Westen (naast het Kruisplein). 
Het totale programma van het CDR dat wordt 
toegevoegd is ca. 550.000m² programma. Dit 
zal gevolgen hebben voor alle gebieden rond 
het CDR als het gaat om aantrekkende auto-
bewegingen. Zo ook voor de ‘s-Gravendijkwal / 
Henergouwenlaan. Daarnaast wordt de grootste 
P&W garage van Rotterdam in dit gebied op dit 
moment uitgevoerd wat het aantal autobewe-
gingen in de toekomst naar het gebied alleen 
maar groter maakt.
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van esthetische en landschappelijke 
vormgeving langs autowegen. 
Overdijkink pleitte voor het gebruik 
van beplanting die aansloot op de 
bestaande planten- en boomsoorten in 
de omgeving, waardoor de karakteristiek 
van het landschap zich zo fraai mogelijk 
aan de automobilist toonde. De inbreuk 
die een weg op het landschap maakte kon 
hersteld worden door het camou�eren of 
inpassen van een route. 
Maar hoe zat dat bij een snelweg dwars 
door Rotterdam? De ‘karakteristiek 
van het landschap’ was hier een 
stadsboulevard, de bestaande beplanting 
waren oude iepen, toen al een schaarse 
laanboom door de iepenziekte. De 
iepen werden geveld voor de aanleg 
van de traverse. Toch werd ook in dit 
stedelijke landschap het bestaande 
karakter als uitgangspunt genomen: de 
beplanting is onderdeel van het pro�el 
van de stadsboulevard en verzacht de 
abrupte overgang in dynamiek. Voor de 
automobilist in de tunnelbak fungeert de 
dubbele bomenrij als semi-transparant 
dak. Door het bladerdek zijn �arden van 
de stad te zien. 

Het beplantingsontwerp uit 1943
In het ontwerp van de Dienst 
Plantsoenen uit 1943 was de boomsoort 
langs de gehele lengte van de 
’s-Gravendijkwal en de Henegouwerlaan 
gedacht als esdoorn, minder vatbaar voor 
ziektes en snelgroeiend. In het ontwerp 
trad bij de Mathenesserlaan en de Nieuwe 
Binnenweg een korte onderbreking op 
van de bomenrij, hier slaat de stad ten 
oosten van het complex letterlijk een brug 

met het deel ten westen van het complex. 
Door deze kleine onderbreking bleef de 
groene boulevard op het niveau van de 
stad behouden. Slechts op de plek van de 
onderbroken bomenrij werd voor de stad 
plotseling de lange dynamische lijn van 
het tracé zichtbaar. Voor de automobilist 
ontstond ook hier een korte onderbreking 
in ervaring en werd het bomendak 
vervangen door het fraai vormgegeven 
tunneldak. 
Alle zijstraten van de ’s-Gravendijkwal 
waren beplant met een afwijkende 
boomsoort en daarom herkenbaar: 
de Mathenesserlaan met iepen, 
de Schermlaan met kastanjes, de 
Schietbaanlaan met lindes en de 1e 
Middellandstraat met essen. Onder de 
esdoorns die direct langs de tunnelbak 
stonden was lage heesterbeplanting. 
Waar de tunneltraverse gelijkvloers 

^
De tunneltraverse op de Rechter Maasoever 

lelijke pagina!
aanpassen

3.1. Inleiding
Het Maastunneltracé (vanaf het Bentinckplein 
tot het Maastunnelplein) is voorbestemd als 
Rijksmonument. De Monumentenstatus van 
het Maastunneltracé heeft tot gevolg dat voor 
wijzigingen aan het complex een monumenten-
vergunning nodig is. De monumentenvergun-
ning kan worden verleend indien rekening is 
gehouden met de cultuurhistorische waarden 
van het tracé.

Er is een Cultuurhistorische verkenning uitge-
voerd om inzichtelijk te maken waar de cultuur-
historische waarde precies in zit. Geredeneerd 
vanuit de cultuurhistorische essenties van het 
Maastunneltracé, heeft de uitwerking van een 
variant, waarbij het mogelijk is rekening te 
houden met de karakteristieken van het monu-
ment, de voorkeur. 

3. Cultuur historische   
    verkenning

3.2. Maastunneltracé
De waardering van het tunneltracé heeft een 
aantal aspecten: automobiliteit, stedenbouw, ar-
chitectuur en symboliek. De eerste drie hebben 
een specifiek ruimtelijk component en zijn daar-
voor voor de toekomstige ruimtelijke opgaven 
vooral van belang. De Cultuurhistorische ver-
kenning geeft aan dat de relaties automobiliteit, 
architectuur en stedenbouw het best aansluiten 
op de gedeeltelijk overkapte bakconstructies 
om zo de twee werelden van snel- en 
langzaam verkeer te benadrukken. Ook in 
de relatie monumenten-status en uitbreiding 
van de Maastunneltraverse komen de 
gedeeltelijk overkapte bakconstructies het
best tot hun recht.
De volgende uitgangspunten c.q. aandachts-
punten zijn te benoemen voor het gehele 
Maastunneltracé:
• De karakteristieke afwisseling tussen 
  boven- en ondergronds; 
• Stedenbouwkundig en architectonisch 
  ontworpen eenheid (geen fragmentatie); 
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van esthetische en landschappelijke 
vormgeving langs autowegen. 
Overdijkink pleitte voor het gebruik 
van beplanting die aansloot op de 
bestaande planten- en boomsoorten in 
de omgeving, waardoor de karakteristiek 
van het landschap zich zo fraai mogelijk 
aan de automobilist toonde. De inbreuk 
die een weg op het landschap maakte kon 
hersteld worden door het camou�eren of 
inpassen van een route. 
Maar hoe zat dat bij een snelweg dwars 
door Rotterdam? De ‘karakteristiek 
van het landschap’ was hier een 
stadsboulevard, de bestaande beplanting 
waren oude iepen, toen al een schaarse 
laanboom door de iepenziekte. De 
iepen werden geveld voor de aanleg 
van de traverse. Toch werd ook in dit 
stedelijke landschap het bestaande 
karakter als uitgangspunt genomen: de 
beplanting is onderdeel van het pro�el 
van de stadsboulevard en verzacht de 
abrupte overgang in dynamiek. Voor de 
automobilist in de tunnelbak fungeert de 
dubbele bomenrij als semi-transparant 
dak. Door het bladerdek zijn �arden van 
de stad te zien. 

Het beplantingsontwerp uit 1943
In het ontwerp van de Dienst 
Plantsoenen uit 1943 was de boomsoort 
langs de gehele lengte van de 
’s-Gravendijkwal en de Henegouwerlaan 
gedacht als esdoorn, minder vatbaar voor 
ziektes en snelgroeiend. In het ontwerp 
trad bij de Mathenesserlaan en de Nieuwe 
Binnenweg een korte onderbreking op 
van de bomenrij, hier slaat de stad ten 
oosten van het complex letterlijk een brug 

met het deel ten westen van het complex. 
Door deze kleine onderbreking bleef de 
groene boulevard op het niveau van de 
stad behouden. Slechts op de plek van de 
onderbroken bomenrij werd voor de stad 
plotseling de lange dynamische lijn van 
het tracé zichtbaar. Voor de automobilist 
ontstond ook hier een korte onderbreking 
in ervaring en werd het bomendak 
vervangen door het fraai vormgegeven 
tunneldak. 
Alle zijstraten van de ’s-Gravendijkwal 
waren beplant met een afwijkende 
boomsoort en daarom herkenbaar: 
de Mathenesserlaan met iepen, 
de Schermlaan met kastanjes, de 
Schietbaanlaan met lindes en de 1e 
Middellandstraat met essen. Onder de 
esdoorns die direct langs de tunnelbak 
stonden was lage heesterbeplanting. 
Waar de tunneltraverse gelijkvloers 

^
De tunneltraverse op de Rechter Maasoever 

lelijke pagina!
aanpassen

• Evenwicht tussen enerzijds snelweg, 
  anderzijds stadsboulevard; 
• De karakteristieke elementen en de 
  materialisatie van de architectuur typerend 
  voor de periode waarin het complex is 
  gebouwd; 
• De heldere ruimtelijke relatie van het tracé met 
  de omliggende stad met extra aandacht voor 
  de gelijkvloerse kruisingen; 
• De in verschijning en materiaalgebruik 
  herkenbare doorgaande route door de stad.

De belangrijkste uitdaging bij de verdere 
uitwerking van deze variant is, naast het 
verwerken van de wensen en eisen voor 
betere verbindingen en verblijfsplekken, ook 
deze cultuurhistorische waarden een plek te 
geven in het ontwerp. 

3.3. ‘s-Gravendijkwal specifiek
Naast de algemene uitgangspunten c.q. 
aandachtspunten zijn er voor het tracé tussen 
1e Middenlandstraat (inclusief kruising) en de 
Rochussenstraat ook specifieke waarden te 
benoemen. De volgende waarden dienen als 
uitgangspunten c.q. aandachtspunten voor het 
ontwerp. 

Automobiliteit
Routebeleving is een belangrijk thema vanuit 
de cultuurhistorie bij mogelijke ingrepen in het 
tracé. Cultuurhistorische waarden voor het tracé 
in de ‘s-Gravendijkwal zijn op dit moment:
• de afwisseling van stijgen en dalen, de 
  automobilist is afwisselend op maaiveld, in 
  een tunnelbak en in een lange tunnel. 
  Dit geeft een dynamische beleving van de stad 
  die zich gaandeweg steeds anders 
  manifesteert; 
• de gestroomlijnde vormgeving van het 
  tunneltracé; 
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Van de uitzonderlijk brede 
’s-Gravendijkwal werd bij de aanleg 
van de tunneltraverse dankbaar gebruik 
gemaakt. Zonder kostbare aanpassingen 
of verwoestende doorbraken kon de 
aanvoerroute naar de noordelijke 
tunnelmond door westelijk Rotterdam 
worden geleid (zie hoofdstuk 6). De 
’s-Gravendijkwal was een bestaande 
route, ontworpen in de jaren tachtig 
van de negentiende eeuw. Directeur 
van Gemeentewerken G.J. de Jongh 
ontwikkelde in 1887 een stratenplan 
voor een omvangrijk stadsdeel ten westen 
van de binnenstad: de Coolpolder. 
De structurerende elementen in zijn 
plan waren brede boulevards: de 
Heemraadsingel, Mathenesserlaan, 
Henegouwerlaan en ’s-Gravendijkwal. 
De Heemraadsingel was ontworpen als 
een esthetisch element: een parkachtige 
structuur met monumentale bomen 
en slingerende wandelpaden. De 
’s-Gravendijkwal was van een andere 
orde. De route was bestemd als onderdeel 
van een belangrijke ringweg, inclusief 
spoorbaan, vanuit het noorden naar het 
Westelijk havengebied en het Park. De 
Jongh lichtte de toekomstige functie voor 
de ’s-Gravendijkwal in 1887 als volgt 
toe: ‘Over de Coolhaven leidt een breede 
brug naar een boulevard van 40 M. 

1. STADSONTWIKKELING ROND 
DE ‘S-GRAVENDIJKWAL

•  de nadrukkelijke aanwezigheid van 
   ‘historische’ betonnen wanden in de verdiepte 
   stukken; 
•  het groene dak boven de route: 
   de automobilist wordt bovengronds 
   begeleid door een dubbele bomenrij. 
   Ter plaatse van de verdiepte stukken 
   benadrukken en bedekken de bomen het 
   doorgaande tracé  en geven de ervaring te 
   rijden op een ondergrondse boulevard;
• de voorbijflitsende panden.

Van belang bij ontwikkelingen is de precisie in 
het routeontwerp, het zoveel mogelijk opnemen 
van componenten van de bestaande 
beleving in de toekomst en de automobilist 
blijfend confronteren zowel met de stad (groen, 
contouren van de stad) als met het wegbeeld 
van de jaren ‘40 waaruit het tracé dateert.

Stedenbouw
De tunneltraverse is ontworpen voor twee 
stedelijke milieus en twee verkeersystemen die 
qua maat , schaal en dynamiek tegenpolen zijn: 
een woonboulevard en een snelweg. Zowel de 
ontworpen architectuur als het groen bedienen 
de langzame en de snelle wereld. Dit is de 
essentie van de vormgeving van de tunnel-
traverse, waaraan tegelijk de belangrijkste 
waarden te ontlenen zijn.
Cultuurhistorische waarde voor de zone in de 
’s-Gravendijkwal is dan ook op dit moment het 
profiel, dat voor twee snelheden is ontworpen. 
Tussen de bomen ligt de bak voor het 
snelverkeer. Deze snelle wereld wordt begrensd 
door de bomen en de sierlijke reling op de 
tunnelbak. Aan weerszijden ligt het profiel van 
de langzame ’s-Gravendijkwal. Deze wordt 
begrenst door de gevels van de huizen en 
dezelfde bomen en reling op de rand van de 
tunnelbak. Dit is een te koesteren kwaliteit. 
Concreet betekent het dat vanuit de stad de 
tunnel en vanuit de tunnel de stad moet zijn 
te ervaren. Van belang is de vormgeving van 
de overgang van het profiel (bomen, relingen), 
omdat hier immers ruimte gevonden dient te 
worden voor het mogelijk toevoegen van een 
derde element.

Architectuur 
De bestaande vormgeving en materiële authen-
ticiteit zijn te koesteren kwaliteiten. Vanuit deze 
cultuurhistorische kwaliteiten is het belangrijk 
om zeer terughoudend met het bestaande om 
te gaan (zo min mogelijk hakken, boren en ver-
vangen) en nieuwe onderdelen als toevoeging 
te concipiëren.

Kruisingen
Bij de gelijkvloerse kruisingen op de 1e Midden-
landstraat en Rochussenstraat is de ruimtelijke 
relatie met zowel het tunnelcomplex als de om-
liggende stad verloren gegaan, als gevolg van 
verkeersaanpassingen. De groenvoorziening 
die in het oorspronkelijke ontwerp was opgeno-
men om deze ruimtelijke relaties te leggen zijn 
hier verdwenen. Bij de 1e Middelandstraat is 
het de uitdaging om de samenhang tussen stad 
en tunneltracé te herstellen.
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aanleg tunnetraverse 1940

tunnetraverse ca. 1950
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7. TECHNIEK IN DE TRAVERSE

De traverse door de ‘s-Gravendijkwal 
bestaat uit vijf, uit constructief oogpunt, 
van elkaar gescheiden delen: twee 
opritten (helling 1:25) in bakpro�el, twee 
kokervormige onderdoorgangen en een 
open diepliggend gedeelte in bakpro�el 
tussen de Mathenesserlaan en de Nieuwe 
Binnenweg. De bak is 13.50 meter breed 
en uitgevoerd in gewapend beton. De 
tunnelvloer is 70 centimeter dik op een 
15 centimeter dikke werkvloer. Op het 
diepste punt ligt de tunnelvloer ongeveer 
6 meter onder R.P. De bovenkant van 
de borstwering ligt 1 meter boven R.P. 
Aan de voet zijn de tunnelwanden 65 
centimeter dik, aan de bovenkant 24 
centimeter met een granieten afdekking. 
Onder de tunnel moesten zinkers voor 
waterleiding en riolering worden gemaakt 
en installaties voor bijvoorbeeld bemaling. 
De betonpalen onder de constructie zijn 
rond de 17 meter lang. 
De hoofdverkeersbaan bestond uit 
twee rijbanen, elk 6 meter breed, 
overeenkomstig de norm voor rijkswegen, 
net als de rijwegen in de tunnel. De 
rijbanen werden voorzien van een op 
beton gefundeerd gemetseld klinkerdek. 
De bekisting werd zo gemaakt dat zich in 
de betonnen wanden een vlakverdeling 
aftekende. In de onderdoorgangen 
werden de wanden bekleed met tegels. 

21

1900 Allee

1928 De Ruit

1950 Stadsautoweg

stadsboulevard

Om de snel groeiende havenstad te verbinden met 
de rest van het land werden rond 1930 nieuwe 
rijkswegen gebouwd aan de rand van Rotterdam.  
In de stad werden nieuwe stedelijk aanvoerroutes 
aangelegd, ondermeer op basis van de uitbreidings-
plannen van Witteveen. De ‘s-Gravendijkwal werd 
onderdeel van een stadsautoweg die noord en zuid 
verbond. Het Maastunneltraject werd vormgegeven 
door Van der  Steur.  Op de  ’s Gravendijkwal is werd 
de stadsautoweg zorgvuldig ingepast en gedeelte-
lijk in een tunnel onder de Binnenweg en de Mathe-
nesserlaan doorgevoerd. Zo kon het stedelijk leven 
aan de ‘s-Gravendijkwal zijn plaats behouden. 
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4. Van planstudie naar 
    uitwerkingvoorkeursvariant 2.1(C)

4.1. Opgave
De opgave is voor de ’s-Gravendijkwal een 
nieuw stadsklimaat te maken. Stadsklimaat 
wordt gedefinieerd als een optelsom van de 
geluidsbelasting, luchtkwaliteit, barrière 
werking, verblijfsklimaat, woongenot en 
ondernemersklimaat. De nieuwe ’s-Gravendijk-
wal moet:
· voor de directe bewoners een aangenamer 
  leefmilieu opleveren;
· meerwaarde voor de twee omliggende wijken 
  in termen van verbindingen en 
  ontwikkelmogelijkheden opleveren;
· voor de stad een aanwinst zijn (in termen van 
  een nieuw woon-, werk en uitgaansmilieu).

Op basis van de planstudie “Herinrichting 
s-Gravendijkwal /Henergouwerlaan‘” is door het 
college van B&W besloten om variant 2.1 (C) 
verder uit te werken ter voorbereiding op 
realisatie inclusief een uitvoeringsbesluit. De 
varianten zijn allen getoetst op de 
kwalitatieve aspecten, technische (on)mogelijk-
heden, verkeer, fasering, financiën en milieu, 
kortom het stadsklimaat. 

4.2. Variant 2.1 (C)
Dit is een gedeeltelijk overkapte bakconstructie 
met een ongelijkvloerse kruising van de 1e 
Middellandstraat en een aansluiting op de 
kruising Weena/Beukelsdijk op maaiveld.

Openbare ruimte
Als een volledig overkapte bakconstructie niet 
mogelijk is (en de bak dus deels open blijft), 
komt er geen extra ruimte vrij in het profiel van 
de straat. Toch biedt deze variant zeker 
mogelijkheden het verblijfsklimaat in de straat te 
verbeteren en de verbindingen tussen de 
buurten Middelland en Oude Westen te 
versterken.Het uitgangspunt is een gedeeltelijk 
overdekte bakconstructie, waarbij het profiel dat 
lijkt op het profiel tussen de Mathenesserlaan 
en Nieuwe Binnenweg zolang mogelijk wordt 
doorgezet. Naast de bestaande oversteken 
over de tunnelbak ter plaatse van de 
Mathenesserlaan en de Nieuwe Binnenweg 
komen er andere oversteken bij, ter plaatse van 

de 1e Middellandstraat, bij het Van ‘t Hoffplein 
en bij de Schietbaanlaan. Het profiel van de 
weg wordt doorgezet op de brug over de bak. 
Op strategische locaties worden extra verbin-
dingen gemaakt door middel van langzaam-
verkeersbruggen. In de toekomst zijn er 
mogelijkheden om grotere overkappingen te 
maken. Binnen het inrichtingsprincipe is er een 
aantal mogelijkheden. Het uitgekiend 
ontwerpen van de verkeersruimten samen met 
ruimte creëren voor verblijf en rust zal de ruimte 
aangeven waar met bruggen en/of 
overkappingen zal worden gewerkt. Bij de 
uitwerking zal degene die het meest recht 
doet aan de verblijfs- verbetering van het 
profiel, samen met de technische uitwerking 
van de ondergrondse nieuwe bak tot uitvoering 
worden gebracht.
 De overkappingen moeten van een maat zijn 
dat ze niet zozeer betekenis hebben op de 
schaal van de stad (zoals bij de lange overkap-
ping) maar eerder op de schaal van de twee 
buurten: Middelland en Oude Westen. Ze 
worden op plekken gelegd waar al in aanleg 
kansrijk programma ligt. Dit kan dan door de 
ruimte op de overkappingen worden versterkt. 
Bij de overkapping tussen Mathenesserlaan en 
Binnenweg is dat ruimte voor terrassen en 
(tijdelijke) podia. Ter plaatse van de Schermlaan 
kan de overkapping groen worden ingericht 
voor cultuur, aansluitend op het programma 
daar, en bij de 1e Middellandstraat valt te 
denken aan buurtvoorzieningen zoals een 
markt of iets dat aansluit bij de functies rondom 
dit kruispunt. Hier wordt de openbare ruimte wel 
doorsneden door de 1e Middellandstraat zelf, 
waardoor het programma in twee kleinere delen 
uiteenvalt.
Omdat het verkeer in deze variant in het zicht 
blijft en in het midden van het profiel ligt, zit 
de verblijfskwaliteit voornamelijk in de brede 
trottoirs langs de plinten en de luwe inrichting. 
Brede groenstroken en bomenrijen zorgen voor 
het groene karakter van de stadsboulevard. 
De bestaande bak wordt verlengd en kan onge-
veer in hetzelfde ruimtebeslag gemaakt worden. 
Voor de bomenrij betekent dit dat deze iets 
verder uit elkaar komt te staan of dat de bomen 
op dezelfde plaats kunnen blijven staan als in 
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variant 2.1 (C) oversteekmogelijkheden
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de bestaande situatie. 
Het profiel is een stadsboulevard met brede 
trottoirs en een dubbele bomenrij van de 1e 
grootte. In het profiel ligt direct naast het brede 
trottoir de ventweg. Naast de rijloper is ruimte 
voor een brede groenstrook waarin de bomen 
staan. Vanuit deze groenstrook steken de brug-
gen / pleinen over de verdiept liggende tun-
nelbak. De bruggen of overkappingen hebben 
altijd een lichte toog die groter kan worden als 
ter plaatse van een brug de hellingbaan van 
de tunnelbak ligt. Het beeld is een familie van 
bruggen die in breedte en hoogte steeds ver-
schillend is. De wijze waarop het verkeer, de 
fietsers en het parkeren exact zullen worden 
ingepast is onderwerp van de uitwerking in de 
volgende fase. 

Leef- en verblijfsklimaat 
Het leef en verblijfsklimaat in de straat zal ver-
beteren omdat het doorgaande verkeer verdiept 
en daarmee gedeeltelijk uit het zicht passeert. 
Geluid van de weg blijft wel een aanwezige fac-
tor in het openbare leven op straat. Als er deels 
bredere overkappingen mogelijk zijn kunnen dit 
groene, luwe verblijfsplekken worden. 

Oversteekbaarheid en verbinding van de 
buurten
Door goede verbindingen te maken voor het 
langzaam verkeer worden de buurten over een 
grote lengte van de ’s-Gravendijkwal en een 
deel van de Henegouwerlaan goed met elkaar 
verbonden. Dat geeft Middelland en het Oude 
Westen mogelijkheden voor de ontwikkeling 
van functies als winkels, cultuur, etc. 

Cultuurhistorische waarde
De eenheid van de huidige situatie voor wat 
betreft civiel werk moet in de uitwerking herken-
baar blijven. De uniciteit van de in verschijning 
en materiaalgebruik zo herkenbare doorgaande 
route door de stad kan worden behouden. 

Mobiliteit 
Ontwikkelingen in breder verband. 
Er is een aantal externe ontwikkelingen die de 
hoeveelheid verkeer op het ‘s-Gravendijkwaltra
cé in breder verband beïnvloedt:

• Het programma dat in de binnenstad wordt 
  gerealiseerd; dit heeft het meeste effect op het 
  noordelijke deel van het ‘s-Gravendijkwaltracé, 
  met name het Weena kent hierbij een stijging 
  van het autoverkeer;
• Het verkeersplan binnenstad; hiervan zijn de 
  effecten beperkt. Doordat de capaciteit van 
  de Coolsingel beperkt wordt is er een toename 
  van doorgaand verkeer op de ‘s-Graven
  dijkwal, maar er treedt eveneens een kleine 
  verschuiving op van bestemmingsverkeer 
  binnenstad. Ook zorgen de maatregelen die 
  beschreven staan in het verkeersplan binnen
  stad dat de toename van het autoverkeer zeer 
  beperkt blijft; 
• De realisatie van de A4 Midden-Delfland; deze    
  heeft een duidelijke invloed op de ‘s-Graven
  dijkwal. Door de aanleg van de A4 wordt de 
  route via het rijkswegennet aantrekkelijker 
  voor verkeer van en naar Rotterdam zuid;
• Een tunnel op het traject Stadhoudersweg – 
  Statenweg (na 2025), zorgt voor een verhoog
  de capaciteit op deze route, waardoor er meer 
  verkeer via deze route richting de binnenstad 
  zal rijden. 

Effecten op lokaal niveau
Belangrijkste verkeerskundige wijziging in 
variant 2.1 ten opzichte van de huidige 
situatie is de wijze van uitwisseling op en rond 
de 1e Middellandstraat. Waar het verkeer op dit 
moment via het gelijkvloerse kruispunt 
volledige uitwisseling heeft met de ventwegen, 
de 1e Middellandstraat alsook het Weena en 
de Beukelsdijk, komt het verkeer in variant 2.1 
na de tunnel onder de Middellandstraat in de 
Henegouwerlaan op maaiveldniveau.  Hier kan 
verkeer via een in – en uitvoegstrook naar de 
ventwegen en daarmee het kruispunt Weena – 
Beukelsdijk. 
Omdat de uitwisseling met de Middellandstraat 
in variant 2.1 verplaatst is naar de Henegou-
werlaan – Weena vindt er een wijziging plaats 
in lokale verkeersstromen: er rijdt nu plaatse-
lijk meer verkeer over de ventwegen. Dit komt 
met name tot uiting ter hoogte van de uitrit van 
de tunnelbak op de Henegouwerlaan en het 
Weena. Effecten elders in het gebied als gevolg 
van deze ingreep zijn er, met uitzondering van 
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een verbeterde doorstroming, niet of nauwelijks.
Op basis van de beschikbare ruimte in het 
dwarsprofiel kan het doorgaande verkeer 
richting Bentinckplein ter hoogte van dit nieuwe 
uitwisselpunt slechts via één rijstrook worden 
afgewikkeld. De verkeersprognoses wijzen uit 
dat dit mogelijk is, alleen kan de afwikkeling van 
het verkeer in de spitsuren minder goed zijn. 
Eén en ander hangt nadrukkelijk samen met 
de kwaliteit van de verkeersafwikkeling op het 
Bentinckplein.   
Op de ventwegen langs de Henegouwerlaan 
neemt als gevolg van de gewijzigde manier van 
uitwisseling het verkeer sterk toe: hier komt 
verkeer uit de tunnel met bestemming Weena / 
Beukelsdijk samen met verkeer vanaf de 
ventweg (1e Middellandstraat). Deze wijziging 
in uitwisseling leidt ook tot meer verkeer op het 
kruispunt Weena – Beukelsdijk. 
De ventwegen blijven een ontsluitende functie 
houden voor de omliggende wijken Nieuwe 
Westen, Middelland en Oude Westen. Deze 
structuur vormt de Noord-/Zuidverbinding met 
de Oost-/Westverbindingen Nieuwe Binnenweg, 
Mathenesserlaan, 1e Middellandstraat en Beu-
kelsdijk – Weena. Functioneel gezien is het, bij 
gebrek aan nabijgelegen alternatieven, wense-
lijk het huidige 50 km/uur regime te handhaven. 
In de planstudie en uitwerkingsfase is geconclu-
deerd dat, ongeacht realisatie van variant 2.1, 
de toekomstige afwikkeling van het verkeer op 
en rond het Weena nauw samenhangt met de 
afwikkeling op het noordelijker gelegen Ben-
tinckplein. Een nadere studie “Verkeersafwik-
keling omgeving Bentinckplein” moet uitwijzen 
welke mogelijkheden er zijn om de verkeersaf-
wikkeling op dit punt te optimaliseren.

Verkeersstromen gedurende bouwperiode 
Op basis van de voorgestelde bouwperiode 
van begin 2012 - eind 2015 voor realisatie van 
variant 2.1, is een verkenning gedaan naar de 
effecten op de bereikbaarheid. Tijdens de 
verschillende bouwfaseringen zal het 
doorgaande verkeer gedurende 4 jaar voor een 
groot gedeelte gestremd zijn. Omdat er geen 
alternatieve routes beschikbaar zijn die al dit 
doorgaande verkeer kunnen verwerken, heeft 

stremming een groot effect voor de bereikbaar-
heid en leefbaarheid van zowel stad als regio.
 
Nader onderzoek in de realisatiefase naar 
een optimale, korte bouwfasering is 
noodzakelijk en tijdelijk intensiever O.V., 
teneinde de verkeersoverlast tot een minimum 
te beperken. Dit in relatie tot andere voorgesta-
ne grootschalige ingrepen in en rond de stad, 
waaronder de verbreding rijksweg A15 en het 
onderhoud van de Maastunnel. Uitgangspunt 
is om de traverse voor het doorgaand verkeer 
zoveel mogelijk bereikbaar cq. berijdbaar te 
houden.

Milieu en techniek
Het effect op de geluidsbelasting is per saldo 
positief en wat betreft luchtkwaliteit ontstaan 
geen onoplosbare knelpunten. Een verdere 
optimalisatie zou bereikt kunnen worden met 
toepassing van stil asfalt en met geluidsabsor-
berende maatregelen. 
 
Uitwerking
De opgave voor de uitwerkingsfase tot medio 
november was om het ontwerp voor het deel 
van de ‘s-Gravendijkwal wat loopt van de krui-
sing met de Rochussenstraat en de noordzijde 
van de 1e Middellandstraat. Dit ontwerp moet 
een beeld geven van de toekomstige inrichting 
van dit deel van de ‘s-Gravendijkwal, waar-
bij het uitgangspunt is dat variant 2.1. (uit de 
planstudie “herinrichting Henegouwenlaan/ 
‘s-Gravendijkwal”) als basis wordt genomen. 
Verder moet er een antwoord worden gegeven 
over de inrichting van het middendeel (program-
ma, boomstructuur, etc) en de aansluitingen 
naar de omliggende wijken. De (on)mogelijk-
heden vanuit milieu, techniek en verkeer (zie 
volgende hoofdstukken) zijn als uitgangspunt 
gehanteerd in het ontwerpproces. Bij de over-
kapping tussen Mathenesserlaan en Binnenweg 
is dat ruimte voor terrassen en (tijdelijke) podia. 
Ter plaatse van de Schermlaan kan de overkap-
ping groen worden ingericht voor 
cultuur, aansluitend op het programma daar, en 
bij de 1e Middellandstraat valt te denken aan 
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de standaard berekening en geeft een exacter 
beeld van de luchtkwaliteit in het plangebied. 
In beide onderzoeken zijn meerdere jaren on-
derzocht en getoetst aan de luchtkwaliteitseisen 
van de Wet milieubeheer.
Uit standaard luchtberekening met de recente 
verkeerscijfers (oktober 2009) blijkt in 2015 en 
jaren volgend bij de autonome ontwikkeling 
geen sprake meer te zijn van een overschrijding 
van de grenswaarde voor NO². Bij uitvoering 
van het plan (variant 2.1 c) is in 2015 berekend 
dat de grenswaarde voor het jaargemiddelde 
NO2 concentraties (40 μg/m3) bij de overkap-
pinguiteinden en uitsparingen wordt overschre-
den waarmee niet voldaan wordt aan de lucht-
kwaliteiteisen. In 2020 is geen sprake meer van 
overschrijding van de grenswaarde NO². De 
oorzaak hiervan is terug te vinden in een 
daling van de achtergrondconcentraties (minder 
uitstoot industrie) en een uitstootreductie bij het 
autoverkeer.
Het jaargemiddelde fijnstof (PM10) en 
daggemiddelde PM10 concentraties blijven in 
alle jaren in het gehele onderzoeksgebied on-
der de grenswaarde. De in het plan mogelijk 
gemaakte ontwikkelingen dragen in geen van 
de onderzochte jaren bij aan een toename van 
de jaargemiddelde PM10 concentratie boven de 
grenswaarde.

Uit het windtunnelonderzoek blijkt dat in 2015 
bij uitvoering van het plan (variant 2.1c) op alle 
beschouwde locaties (posities) wordt voldaan 
aan de wettelijke grenswaarden voor NO2 en 
PM10 (jaargemiddelden en uurgemiddelden).
 Aanvullend is met behulp van het windtunnel-
onderzoek de variant met maximale lengte van 
de overkluizingen berekend. Ook bij deze 
variant wordt in 2015 op alle beschouwde 
locaties (posities) voldaan aan de wettelijke 
grenswaarden voor NO2 en PM10 
(jaargemiddelden en uurgemiddelden). 
Hiermee voldoet variant 2.1(c) voor het gehele 
traject aan de luchtkwaliteitseisen van de Wet 
milieubeheer.

buurtvoorzieningen zoals een markt of iets dat 
aansluit bij de functies rondom dit kruispunt. 
Hier wordt de openbare ruimte wel doorsneden 
door de 1e Middellandstraat zelf, waardoor het 
programma in twee kleinere delen uiteenvalt. 
Brede groenstroken en bomenrijen zorgen voor 
het groene karakter van de stadsboulevard. De 
bestaande bak wordt verlengd en kan ongeveer 
in hetzelfde ruimtebeslag gemaakt worden. 
Voor de bomenrij betekent dit dat deze iets ver-
der uit elkaar kunnen komen te staan of dat de 
bomen op dezelfde plaats kunnen blijven staan 
als in de bestaande situatie. Het profiel is een 
stadsboulevard met brede trottoirs en waar mo-
gelijk een dubbele bomenrij van de 1e grootte. 
In het profiel ligt direct naast het brede trottoir 
de ventweg. Naast de rijloper is ruimte voor 
een brede groenstrook waarin de bomen staan. 
Vanuit deze groenstrook steken de bruggen / 
pleinen over de verdiept gelegen tunnelbak. 
De bruggen/overkappingen hebben altijd een 
lichte toog die groter kan worden als ter plaatse 
van een brug de hellingbaan van de tunnelbak 
ligt. De wijze waarop het verkeer, de fietsers en 
het parkeren exact zullen worden ingepast is 
onder¬werp van de uitwerking in de volgende 
fase. 

4.3. Milieu-onderzoeken.
Voor het gehele traject ‘s-Gravendijkwal – 
Henegouwerlaan zijn lucht- en geluidbereke-
ning uitgevoerd uitgaande van de autonome 
ontwikkeling tot 2025 met een vergelijk naar de 
planontwikkeling (variant 2.1(C) verdiepte 
ligging en deels overkapping). 

Lucht 
De luchtkwaliteit voor het plangebied is in 
eerste instantie onderzocht door middel van de 
standaard luchtberekening. De standaard 
luchtberekening heeft een beperking voor 
het modelleren van een verdiepte weg en 
tunnelmonden. Dit resulteert in een minder 
betrouwbare uitkomst op de berekende 
concentraties van de overkappinguiteinden en 
uitsparingen. Aanvullend hierop is daarom ge-
kozen voor het uitvoeren van een windtunnelon-
derzoek. Dit onderzoek is een optimalisatie van 
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Geluid
Binnen de invloedsfeer van het traject ‘s-Gra-
vendijkwal – Henegouwerlaan tot en met de 
Statentunnel zijn de akoestische gevolgen van 
variant 2.1c bij aanwezige en geprojecteerde 
geluidgevoelige bestemmingen conform de Wet 
geluidhinder onderzocht om te bepalen of er 
sprake is van een reconstructie  in de zin van 
de Wet Geluidhinder. 
Als gevolg van de herinrichting van de 
‘s-Gravendijkwal treedt langs een groot deel 
van deze weg een grote verbetering optreedt 
van het geluidklimaat op. Op een beperkt aantal 
punten neemt de geluidbelasting enigszins toe. 
Deze toename is minder dan 2 dB waardoor 
de aanpassing van de ’s-Gravendijkwal vanuit 
akoestisch oogpunt zonder verdere 
verplichtingen kan worden uitgevoerd.
Bij de herinrichting van de Henegouwerlaan 
treedt langs een deel van deze weg ook een 
verbetering op van het geluidklimaat. Echter het 
deel van de Henegouwerlaan ter hoogte van de 
uitwisseling met het Weena en het deel bij de 
Statentunnel treedt een verslechtering op. De 
geluidbelasting neemt van 1 tot 3 dB toe op het 
oostelijke deel van de ventweg bij de 
Henegouwerlaan. De maximale geluidgrens-
waarden na herinrichting  worden echter niet 
overschreden. Wel is door de toename van de 
geluidbelasting met meer dan 2 dB sprake van 
een reconstructie in de zin van de Wet geluid-
hinder. Het college dient hiertoe een recon-
structiebesluit te nemen waarbij  kosten en 
maatregelen (bron-, overdrachtsmaatregelen of 
maatregen bij ontvanger) inzichtelijk gemaakt 
moeten worden die noodzakelijk zijn om de 
nieuwe geluidbelasting terug te dringen. Blijkt 
uit naderonderzoek dat met maatregelen de 
geluidbelasting aan de geluidgevoelige 
bestemmingen niet is terug te brengen tot de 
geluidbelasting van voor de herinrichting van 
het traject, dient het college een besluit nemen 
tot een hogere geluidwaarde per adres. Voor 
de adressen die als saneringswoningen voor 
weg- en railverkeerlawaai bij het Ministerie van 
VROM zijn aangemeld dient een 
saneringsplan te worden opgesteld en te 
worden ingediend bij de minister van VROM.

Tunnelveiligheid
De onafhankelijke tunnelveiligheidscommissie 
heeft het verzoek tot een preadvies over 
variant 2.1 (C), met de vraagstelling of de 
variant al of niet onder de tunnelwet valt, 
doorverwezen naar de Minister van Verkeer & 
Waterstaat. Wethouder EVV is in overleg 
getreden met de Minister van V&W over de 
reikwijdte van de Europese/nationale tunnelwet-
geving voor “stadstunnels”.

Voor variant 2.1 is een advies aan de Minister 
van V&W en Rijkswaterstaat (steunpunt 
tunnelveiligheid) gevraagd, om duidelijkheid te 
krijgen over de mate waarin de overkapping van 
de ’s-Gravendijkwal – Henegouwerlaan 
toegestaan is en welke afmetingen daar bij 
horen. 

Het advies luidt:
We (ministerie van V&W en Rijkswaterstaat 
steunpunt tunnelveiligheid) hebben 
geconstateerd dat het ontwerp voor de tunnel 
’s-Gravendijkwal - Henegouwerlaan, zoals dat 
er nu ligt (variant 2.1, zoals weergegeven op 
tekening 2005-021-W-2.1 d.d. 04-03-2009) 
formeel niet onder het toepassingsgebied van 
de Warvw valt. Volgens artikel 2, lid 1 van 
de Warvw is de wet namelijk van toepassing 
op tunnels met een gesloten deel langer dan 
250m. Geen van de gesloten delen van de 
voorgestelde DODO-constructie is langer dan 
250m.
Aanvullende praktische adviezen:
Bij de invulling van de veiligheidsaspecten, kun-
nen de volgende aspecten behulpbaar zijn:
 • Belangrijk is dat de zelfredzaamheid   
   van de mensen is geborgd en dat de   
             hulpdiensten voldoende toegang
             hebben tot een incident om op te 
             kunnen optreden; 
 • Horizontaal vluchten (over de weg)  
             heeft de voorkeur boven verticaal 
             vluchten (b.v. trappen vanuit de 
             tunnelbak naar het maaiveld). Ook de 
             hulpdiensten kunnen m.i. beter via de 
             weg aanrijden dan met trappen af te 
             dalen de tunnelbak in. Trappen zouden  
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deerd op betonpalen en bestaat uit in het werk 
gestort beton. De nieuwe constructie zal nage-
noeg gelijke binnenafmetingen hebben (breedte 
en hoogte) en zal eveneens 2 x 2 
rijstroken hebben. Ook de nieuwe betoncon-
structie wordt in het werk gestort en zal 
gefundeerd worden op betonnen palen. De 
constructie zal bij de overdekte delen voorzien 
zijn van een (constructieve) middenwand. 
Voorzieningen als pompkelders, 
installatieruimte, kabel en leidingruimten en 
vluchttrappen worden opgenomen in deze 
constructie. De constructie zal zodanig worden 
gedimensioneerd dat de geplande functies op 
het dak mogelijk zijn, en dat tevens een verdere 
overkapping in constructieve zin mogelijk blijft. 

Geotechniek en funderingen
Om inzicht te krijgen in methode van bouwen 
is grondonderzoek op locatie verricht en zijn 
de grondwaterstanden gepeild. De draagkracht 
van de ondergrond is bepaald met sonderingen 
en boringen , waarmee de berekening van de 
fundering van het nieuwe kunstwerk mogelijk 
wordt. Tevens levert dit zinvolle informatie voor 
de bepaling van de bouwmethode. Daarnaast is 
een eerste schouw van de  toestand en de staat 
van de omliggende panden verricht, specifiek 
gericht op de kwaliteit van de funderingen. 

Bouwmethode
Het realiseren van zo’n infrastructureel 
kunstwerk in zo’n dichtbebouwde stadse 
omgeving vergt veel aandacht voor het 
voorkomen van hinder en overlast en het 
beschermen van de belangen van 
omwonenden, ondernemers en instellingen. 
Daarom is gekozen voor een bouwmethode die 
daar het best bij aansluit. Deze methode omvat 
het ontgraven van de te verdiepen delen bin-
nen een met damwanden afgesloten bouwput. 
Binnen deze put wordt een aansluiting gemaakt 
met de bestaande constructie, een klein deel 
wordt gesloopt en verderop worden funderings-
palen aangebracht voor de nieuwe constructie-
delen. Gedurende de bouw zal de grondwater-
stand in de omgeving worden gemonitord en 
waar nodig op peil worden gehouden.

   ook een veiligheidsprobleem kunnen 
             opleveren in de zin dat mensen van het 
   maaiveld afdalen naar de tunnelbak,   
             en/of de trap als hangplek gaan
    gebruiken. Vluchtdeuren zijn niet nodig
   in de gesloten gedeelten, de gesloten 
   gedeelten zijn kort genoeg om naar de 
   tunnelmonden te lopen; 
 • Bij voorkeur de rijbanen/rijstroken/rij 
   richtingen in de tunnel niet scheiden 
   door een barrier of vangrail. Bij een     
     toegestane snelheid van 50 km/u is dit 
   uit veiligheidsoogpunt niet nodig, terwijl 
   een barrier in een calamiteitensituatie 
   belemmerend is voor het vluchtproces  
   en/of de hulpverlening; 
 • De tunnel hoeft volgens de wet niet te  
   worden aangesloten op een bedien
   centrale. Dit betekent dat er geen 
   camera’s, luidsprekersystemen of 
   verkeersdetectie nodig is (heeft zonder 
   bediening weinig toegevoegde waarde). 
   Als het om bepaalde redenen toch 
   gewenst is aan te sluiten op een 
   centrale, dan ligt het voor de hand te be
   kijken of kan worden aangesloten op de 
   bedienpost van de Maastunnel.

4.4. Civiele techniek
Ontwerp kunstwerken
De gekozen variant is tot stand gekomen 
binnen de ruimtelijke inpassingsmogelijkheden, 
de verkeers- en stedenbouwkundige 
randvoorwaarden, alsmede de technische 
uitvoerbaarheidsaspecten. Het ontwerp 
voorziet in een verbetering van het leef- en 
verblijfsklimaat op de ‘s-Gravendijkwal en 
Henegouwerlaan alsmede een efficiente 
inpassing van de belangrijke verkeersfunctie op 
deze route, tegelijkertijd rekening houdend met 
de bestaande kwaliteiten en de monumentale 
waarde van de huidige verkeersinfrastructuur 

De bestaande betonconstructie van de onder-
doorgang Nieuwe Binnenweg-Mathenesserlaan 
vormt het uitgangspunt voor een nieuwe tunnel-
bakconstructie. Deze bakconstructie is gefun-
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de buitenruimte. Hoewel het doorgaande 
verkeer op de route ‘s-Gravendijkwal zelf 
stremt zal bestemmingsverkeer mogelijk blijven. 
Een deel van de buitenruimte wordt gebruikt als 
bouwweg en bouwplaats. 

Nat ontgraven
De diepe delen worden nat ontgraven om een 
dikke onderwaterbetonvloer te kunnen 
aanleggen als stevig fundament voor het 
verdiepte kunstwerk.  Nadien wordt de bouwput 
drooggepompt. Het kunstwerk zal bestaan uit 
gewapend beton, dat ter plaatse wordt gestort. 
Grote delen van dit kunstwerk kunnen worden 
overkapt met een betondak, waarmee de veel-
zijdige inrichting van de buitenruimte op en rond 
het dak mogelijk zal worden. 

Droog ontgraven
Daar waar geen natte ontgraving mogelijk is 
zal met behulp van spanningsbemaling een 
stabiele bouwputbodem worden verkregen. De 
duur en omvang van deze ‘diepe’ grondwater-
onttrekking zal zo beperkt mogelijk zijn, waar-
mee negatieve invloed op de omgeving wordt 
voorkomen. In deze droog te ontgraven delen, 
bijv. bij de sloop van de bestaande oprit, zal met 
meervoudige stempels de bouwputwand 
worden ondersteund.  
Met de bouwmethode wordt ook rekening 
gehouden met de beperking van bouwinvloeden 
zoals geluid, trillingen, stof naar de omgeving. 

Kabels en leidingen
Door de aanleg van een groot ondergronds 
kunstwerk ontstaat een conflict met bestaande 
leidingen en riolen. De kruisende kabels en lei-
dingen, met name bij de Middellandstraat, 
zullen of onder de verdiepte bakconstructie 
door geleid worden of door middel van 
omleggingen om het nieuw te bouwen 
kunstwerk heen worden geleid. Dit zal in 
overleg gaan met leiding-eigenaren en geruime 
tijd van te voren worden voorbereid.

Bouwduur
De totale bouw zal enkele jaren in beslag 
nemen, maar wel zodanig dat de fasering van 
de bouw zo min mogelijk hinder geeft voor 
lokaal en ontsluitingsverkeer alsmede de 
tramverbinding zo kort mogelijk zal 
onderbreken. Desalniettemin zal deze 1e fase 
van de herinrichting ingrijpend zijn wat 
betreft aanblik en gebruiksmogelijkheden van 
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begrenzen stadswijken. De context is primair
een stedelijk woongebied met een gemengde 
(wonen, werken, winkelen) plint. Ze zijn zowel 
van belang voor de ontsluiting van de stad 
(auto, fiets en OV) als voor de achterliggende 
wijken. De stadsboulevards gaan door 
fijnmazige stedelijke gebieden heen en hebben 
veel aansluitingen. Veelal betreft het hier 
verkeersaders die in het Verkeers en 
Vervoersplan Rotterdam uit 2002 zijn benoemd 
als de ‘bundels’. Het zijn drukke en dynamische
stedelijke ruimten. Aaneengesloten 
bouwblokken domineren de wanden. Het
zijn overwegend 4 à 5 lagen hoge woningbouw-
blokken met programma in de plinten.

ambitie voor gedeelte tracé (van ‘t Hoffplein)

4.5. ruimtelijke uitwerking
De uitwerking van variant 2.1 (C) valt uiteen in 
2 delen allereerst is het doel de verbetering van 
het stadsklimaat, geformuleerd in de volgende 
eisen:
· voor de directe bewoners een aangenamer 
  leefmilieu opleveren;
· meerwaarde voor de twee omliggende wijken 
  in termen van  verbindingen en 
  ontwikkelmogelijkheden 
  opleveren;
· voor de stad een aanwinst zijn (in termen van 
  een nieuw woon-, werk en uitgaansmilieu)

Daarnaast is er ook een ontwerpopgave op 
een hoger schaalniveau. De ‘s-Gravendijkwal / 
Henegouwerlaan is onderdeel van het 
Maastunneltracé. Naast de hoogwaardige 
renovatie van de Maastunnel zelf, is dit deel 
van het tracé als eerste aan de beurt. Gezien 
de historische betekenis en grote culturele 
waarde van heel het traject is de toekomstige 
ingreep op de ‘s-Gravendijkwal / Henergouwen-
laan de maatstaf voor de rest van de route. De-
len hiervan zijn onderdeel van diverse lopende 
studies.

De ruimtelijke oplossing dient dus bij te dragen 
aan een beter stadsklimaat op, achter en aan 
de ‘s-Gravendijkwal / Henegouwerlaan, maar 
ook de ambitie hebben om één van de belang-
rijkste routes door de stad opnieuw vorm te 
geven voor de aankomende decennia. 

Rotterdamse stijl
De stadsboulevard, waarvan de ‘s-Gravendijk-
wal / Henegouwerlaan onderdeel van zijn, is het 
meest voorkomende type hoofdstructuurlijn van 
de stad. Van deze typologie bestaan meerdere 
varianten. Een aantal fundamentele 
verschillen ligt daaraan ten grondslag. De 
verschillende breedtes van de profielen en 
verkeersintensiteiten van de weg maken het 
onmogelijk overal hetzelfde ruime
profiel voor te schrijven. De basis vormt een 
principeprofiel dat nagestreefd wordt wanneer 
de kans zich voordoet. Zeker in het kader van 
eventuele tunnels op zuid (Pleinweg) of noord
(Stadhoudersweg) zijn er in de toekomst 
mogelijkheden om te werken met het
principeprofiel. De stadsboulevards liggen 
overwegend in de oudere stadswijken en 
grenzen aan het centrum. Ze doorkruisen of 
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Impressie architect
Een uitgekiend ontwerp van het nieuwe verloop 
van verkeer moet worden bedacht om juist veel 
meer verblijfsruimte te kunnen creëren zo dicht 
mogelijk bij de gevels van de bestaande bebou-
wing. Uitgangspunt hierbij is de overkappingen 
te maximaliseren binnen de geldende wet- en 
regelgeving. Een zoveel mogelijk eenvoudige 
benadering van de boulevard profiel is de inzet. 
Dit wil zeggen dat het bundelen van parkeer en 
straten, maar ook hier de tramlijnen eraan te 
koppelen zal zorgen voor gebieden in het pro-
fiel waar de meest snelle gebruikers gebundeld 
worden. Zodat de meeste ruimte kan worden 
gevonden voor de verblijfsgebieden. 
 De ambitie is het maximaal uit de ruimte van 
40 meter uit te halen in termen van getransfor-
meerde stedelijke boulevard. Bomen en groene 
inrichting spelen hier een belangrijke rol (zie 
ambitiebeeld).
 



ambitie voor gedeelte tracé
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7. bijlages

A. functioneel programma van eisen

B. produkten uitwerkingsfase ontwerp 
    (techniek)
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Huidig
Geluid

Galvanistraat  15
Postbus 6633
3002 AP Rotterdam
Telefoon 010 489 4258
Telefax   010 489 4500

's-Gravendijkwal - Henegouwerlaan 
Akoestisch onderzoek PvE fase 

MRO: 2009-0408 Datum: 06-11-2009
Papierformaat: A3

Tunnelmond

55-60 dB "rumoerig"
61-65 dB "lawaaiig" 
>65 dB    "zeer lawaaiig"

- geluidbelasting op 1,5 meter boven maaiveld in dB vlak voor gevel en in vrije veld boven overkappingen.
- geluidbelasting is totaalwaarde van autoverkeer in 2020 op hoofdrijbaan en ventwegen 
   van de 's-Gravendijkwal, Henegouwerlaan en Statentunnel. 
- geluidbelasting is exclusief correctiefactoren uit de Wet geluidhinder.
- geluidbelasting is exclusief tramverkeer.
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Autonoom
Geluid

Galvanistraat  15
Postbus 6633
3002 AP Rotterdam
Telefoon 010 489 4258
Telefax   010 489 4500

's-Gravendijkwal - Henegouwerlaan 
Akoestisch onderzoek PvE fase

MRO: 2009-0408 Datum: 06-11-2009
Papierformaat: A3

Tunnelmond

55-60 dB "rumoerig"
61-65 dB "lawaaiig" 
>65 dB    "zeer lawaaiig"

- geluidbelasting op 1,5 meter boven maaiveld in dB vlak voor gevel en in vrije veld boven overkappingen.
- geluidbelasting is totaalwaarde van autoverkeer in 2020 op hoofdrijbaan en ventwegen 
   van de 's-Gravendijkwal, Henegouwerlaan en Statentunnel. 
- geluidbelasting is exclusief correctiefactoren uit de Wet geluidhinder.
- geluidbelasting is exclusief tramverkeer.
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Vergelijking t.o.v. autonoom:
+ 6 dB en hoger
+ 3 tot 6 dB

- 1 tot + 1 dB
- 1 tot - 3 dB
- 3 tot - 6 dB
- 6 dB en lager

Variant 2.1
Effecten geluid

Galvanistraat  15
Postbus 6633
3002 AP Rotterdam
Telefoon 010 489 4258
Telefax   010 489 4500

's-Gravendijkwal - Henegouwerlaan 
Akoestisch onderzoek PvE fase 1

MRO: 2009-0408 Datum: 06-11-2009
Papierformaat: A3

Tunnelmond

+ 1 tot 3 dB

55-60 dB "rumoerig"
61-65 dB "lawaaiig" 
>65 dB    "zeer lawaaiig"

- geluidbelasting op 1,5 meter boven maaiveld in dB vlak voor gevel en in vrije veld boven overkappingen.
- geluidbelasting is totaalwaarde van autoverkeer in 2020 op hoofdrijbaan en ventwegen 
   van de 's-Gravendijkwal, Henegouwerlaan en Statentunnel. 
- geluidbelasting is exclusief correctiefactoren uit de Wet geluidhinder.
- geluidbelasting is exclusief tramverkeer.

Buitenruimte boven 
overkapping
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Verdiepte ligging en overkluizingen 's-Gravendijkwal te Rotterdam
Variant maximale overkluizing

= -5m
= overkluizing basis 2.1
= overkluizing variant max.
= talud
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Verdiepte ligging en overkluizingen 's-Gravendijkwal te Rotterdam
Variant maximale overkluizing

= -5m
= overkluizing basis 2.1
= overkluizing variant max.
= talud
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12m37m151m 50m 69m 111m 5m 50m 46m 100m 45m

30m

Verdiepte ligging en overkluizingen 's-Gravendijkwal te Rotterdam
Variant maximale overkluizing

= -5m
= overkluizing basis 2.1
= overkluizing variant max.
= talud

Hoofdrijbanen
windtunnel

Detail model 
windtunnel

Parallelwegen SRM I
2015 2015 2015 2015 2015
eerste eerste verfijnde verfijnde verfijnde

windtunnelmeting windtunnelmeting windtunnelmeting windtunnelmeting windtunnelmeting
Basis Varmax Basis Varmax Varmax

Met Bomen Met Bomen Met Bomen Met Bomen Zonder Bomen
Achterg 9.829.829.829.829.822ON dnor

1.731.731.731.731.733OdnorgrethcA
Onderzochte punten 101 34.0 34.0 32.1 32.1 32.1

102 35.8 35.9 34.5 34.7 34.3
103 41.4 41.4 39.5 39.4 37.5
130 NB NB NB NB 37.7
131 NB NB NB NB 34.1
132 NB NB NB NB 35.8
133 NB NB NB NB 35.9
201 36.1 36.1 36.3 36.3 36.3
202 37.0 37.0 37.6 37.6 37.4

 NB= nog niet berekend

Jaargemiddelde NO2 [ug/m3]

tabel bij luchtonderzoek Peutz 
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