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In tegenstelling tot de strakke 
laanbeplanting langs de ’s-Gravendijkwal, 
was het ontwerp voor de Maastunnelingang 
op de Rechtermaasoever meer 
landschappelijk, waarbij voor een deel 
gebruik werd gemaakt van de bestaande 
dichte beplanting van Het Park. (Archief 
dS+V)

>
Onderdoorgang bij de Nieuwe Binnenweg, 
2009. Voor de automobilist in de tunnelbak 
fungeert de dubbele bomenrij als semi-
transparant dak. Door het bladerdek 

collectie)

lelijke pagina!
aanpassen

liep was een haagbeplanting onder de 
esdoorns en tussen de rijbanen. De hagen 
maakten de scheiding tussen de ventweg 
en autoweg duidelijk. In tegenstelling 
tot de strakke laanbeplanting langs 
de ’s-Gravendijkwal, was het ontwerp 
voor de Maastunnelingang op de 
Rechtermaasoever meer landschappelijk, 
waarbij voor een deel gebruik werd 
gemaakt van de bestaande dichte 
beplanting van Het Park. Het 
Maastunnelplein, direct bij de �etsers- en 
voetgangersuitgang, was ingericht als een 
verblijfspark met een grasveld omzoomd 
door borders met diverse heestersoorten. 

Zowel voor de ongelijkvloerse- als de 
gelijkvloerse kruisingen was in het 
ontwerp uit 1943 groenvoorziening 
opgenomen. Echter alleen bij de 
ongelijkvloerse kruisingen komt de 
werkelijkheid nog steeds overeen met het 
ontwerp. Bij de gelijkvloerse kruisingen 
(vooral bij de 1e Middellandstraat) 
is de ruimtelijk relatie met zowel het 
tunnelcomplex als de omliggende 
stad verloren gegaan, als gevolg van 
verkeersaanpassingen. 

Nieuwe Binnenweg

Rochussenstraat

Mathenesserlaan

1e Middellandstraat

Beukelsdijk

Weena

Gebiedsontwikkeling Middelland - Oude Westen
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een stadsboulevard die verbindt
Deze verkenning presenteert de resultaten van het onder-
zoek naar de gebiedsontwikkeling van het Oude Westen 
en Middelland, door een integrale aanpak van de tunnel-
traverse over het traject ’s-Gravendijkwal - Henegouwer-
laan. 

Vanaf 2007 sprak de Rotterdamse gemeenteraad zich in 
verschillende stadia uit voor een ingrijpende verbeterings-
slag aan en rondom deze belangrijke verkeerscorridor 
door de binnenstad. Bewonersorganisaties stelden zich 
actief betrokken op en brachten waardevolle ideeën in. 
In 2010 is op basis van eerdere varianten en input van de 
bewonersorganisaties gewerkt aan een Geoptimaliseerde 
Voorkeursvariant voor de tunneltraverse en het maaiveld 
op de ’s-Gravendijkwal - Henegouwerlaan. Hiermee wordt 
zowel aan de problematiek van de weg als aan de wensen 
van de bewoners tegemoetgekomen.

De Geoptimaliseerde Voorkeursvariant behelst drie 
belangrijke fysieke elementen:
1 het doorzetten van de bestaande open-bakconstructie, 
2 een gedeeltelijke inkraging van de open-bakconstructie,  
3 een nieuw, continu straatprofiel op het maaiveld. 

Deze ingrepen beogen in de eerste plaats een verbete-
ring van het leef- en verblijfsklimaat voor (wijk)bewoners 
en een optimale en toekomstvaste afwikkeling van de 
verkeerstromen. Het grotere doel van de ingreep is een 
integrale gebiedsontwikkeling tussen de wijken Middel-
land en Oude Westen. In dit gebied liggen kansen voor de 
ontwikkeling van een nieuw stedelijk milieu voor wonen, 
werken, zorg en bereikbaarheid. Om deze kansen te 
kunnen benutten is het noodzakelijk de barrièrewerking 
van de huidige traverse weg te nemen en de uitwisseling 
tussen de wijken te bevorderden.

Op stadsniveau wordt de herinrichting gekoppeld aan de 
duurzame ontwikkeling van omliggende gebieden. Hierbij 

gaat het vooral om de koppeling tussen nieuwe ontwikke-
lingen in Central District en Hoboken/EMC met de omlig-
gende wijken Middelland en Oude Westen.

Verder van belang is het om de traverse ’s-Gravendijkwal 
- Henegouwerlaan te zien als onderdeel van het cultuurhis-
torisch betekenisrijke Maastunneltracé. Ruim zeventig jaar 
geleden toonde Rotterdam zich vooruitstrevend en innova-
tief met de bouw van de Maastunnel en het bijbehorende 
snelle tunneltracé van Noord (Kleinpolderplein/A13) naar 
Zuid (IJsselmonde/A16). De nu noodzakelijke innovatie 
van het tracé moet gepaard gaan met behoud van de mo-
numentale waarde.

Een stadsboulevard met allure, een stadsboulevard die 
verbindt, een stadsboulevard als drager van een gebieds-
ontwikkeling. Dat is in essentie waar we met de herinrich-
ting van de ´s-Gravendijkwal - Henegouwerlaan aan willen 
werken.

Opgave
Het traject ’s-Gravendijkwal - Henegouwerlaan is in de 
tweede helft 19de eeuw ontworpen als een boulevard met 
grootstedelijke allure als onderdeel van het uitbreidingsplan 
Coolpolder. Begin jaren veertig van de vorige eeuw kreeg 
de boulevard door de aanleg van de Maastunnel en tunnel-
traverse een belangrijke verkeerskundige en verbindende 
functie. De zwaarte daarvan is in de loop der tijd alleen 
maar toegenomen. Momenteel kent het traject zo’n 30.000 
vervoersbewegingen per dag.

Indertijd had de boulevard voor het omliggende gebied een 
centraal en verbindend karakter, eerst als promenade en 
later als mobiliteitsallee. De prestigieuze mobiliteitsallee is 
ontworpen in een tijd dat de auto nog niet een probleem 
was. Er was weinig verkeer en het rijden over het tunnel-
tracé was een uitje, een belevenis.
Nu is dit gedeelte van het Maastunneltracé berucht als 
drukke weg, die een fysieke barrière vormt tussen de plangebied
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wijken Middelland en Oude Westen. Ook op niveau van 
de aanliggende stadsdelen lijken Centrum en Delfshaven 
hier eerder met de ruggen naar elkaar gekeerd. Dit heeft 
ertoe geleid dat het gebied bezijden de ’s-Gravendijkwal 
- Henegouwerlaan zowel fysiek als sociaaleconomisch in 
kwaliteit en aantrekkelijkheid is achtergebleven. Dit terwijl 
het gebied veel kansen biedt als schakel in de stad.

De opgave is te komen tot een gebiedsontwikkeling die 
recht doet aan de ligging in de stad en aansluit bij de ont-
wikkeling van de aanliggende wijken. De inzet moet zijn 
de barrièrewerking van de tunneltraverse in zijn huidige 
vorm op te heffen en te komen tot maximale integratie. 
Tegelijk houdt de traverse onverminderd zijn verkeerskun-
dige functie gericht op een toekomstvaste bereikbaarheid 
van de binnenstad, als het kloppend economisch hart van 
Rotterdam.

De tunneltraverse ’s-Gravendijkwal - Henegouwerlaan is 
onderdeel van het Maastunnelcomplex, dat bestaat uit de 
Maastunnel, de ventilatiegebouwen en de tunneltraverse. 
Het gehele complex is een monument van vooroorlogse 
wegenaanleg en automobiele vormgeving. Het is civiel-
technisch, stedenbouwkundig en architectonisch van grote 
waarde door het innovatieve karakter. Het totale complex 
is voorbeschermd als rijksmonument. 

Integrale gebiedsontwikkeling
De tunneltraverse ligt op het grensvlak van twee wijken 
met elk een eigen karakter. Het Oude Westen kent een 
afwisseling van 19de-eeuwse stadsblokken en blokken 
stadsvernieuwing/nieuwbouw met nieuwe pleintjes voor 
spel en verblijf. Middelland kenmerkt zich door een meer 
planmatige opbouw met (ruimere) woningen van eind 
19de en begin 20ste eeuw gelegen aan straten en lanen 
met een ruimer groenprofiel. De tunneltraverse is momen-
teel vooral een scheiding tussen deze wijken, maar dient 
in de toekomst het bindend element tussen beide wijken 
te worden.

van barrière naar maximale integratie van de wijken
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Door de herinrichting van de ’s-Gravendijkwal - Henegou-
werlaan op te vatten als een integrale gebiedsontwikkeling 
komen voor de bewoners, de wijken, het verkeer en de 
stad nieuwe mogelijkheden in beeld. In het gebied liggen 
kansen voor de ontwikkeling van een nieuw stedelijk milieu 
voor wonen, werken, zorg en bereikbaarheid. Daartoe is 
het nodig een koppeling te maken met de duurzame ont-
wikkeling van omliggende gebieden.

Het gaat bij deze gebiedsontwikkeling om de volgende 
onderdelen van verbetering:
•  een aangenamer leefmilieu voor de bewoners van de 

’s-Gravendijkwal en de Henegouwerlaan dankzij een 
toename van kwaliteit aan de gevels;

•  hogere kwaliteit van de buitenruimte ter plaatse ;
• meer verbindingen en ontwikkelmogelijkheden voor de 

aanliggende wijken Oude Westen en Middelland;
• een aanwinst voor de stad in termen van een nieuw 

woon-, werk- en uitgaansmilieu;
• aansluiting bij gebiedsontwikkelingen in de omgeving 

(o.m. Central District en Hoboken/EMC);
• een robuuste afwikkeling van het verkeer waardoor de 

binnenstad met zijn parkeergarages als economisch 
centrum toekomstvast bereikbaar blijft

• de “schoonste Stadsboulevard van Rotterdam” door 
toepassing van duurzame en innovatieve technieken en 
inpassingsmogelijkheden. 

Leefklimaat en verblijfsklimaat zijn een optelsom van 
ruimte voor voetgangers en fietsers, de groenstructuur, de 
kwaliteit van bestrating, het woongenot, en het onderne-
mersklimaat. De verblijfskwaliteit wordt negatief beïnvloed 
door verkeersdrukte, slechte luchtkwaliteit, (teveel) geluid 
en fysieke barrières.

De Geoptimaliseerde Voorkeursvariant
In de actuele Geoptimaliseerde Voorkeursvariant zijn de 
ruimtelijke en (verkeer)technische optimalisaties opgeno-
men die voortkwamen uit workshops van de betrokken 
gemeentelijke diensten. De optimalisaties zijn met belang-
hebbende partijen en bewonersorganisaties besproken.

In de jongste verkenning is een heroverweging gemaakt 
van alle voorgaande studies en de daaraan gekoppelde 
varianten. Opnieuw zijn de verkeersstromen getoetst op 
voldoende robuustheid en toekomstbestendigheid. Hierna 
is de meest optimale  stedenbouwkundige inpassing 
bekeken met het oog op een optimale verbetering van het 
leef- en verblijfsklimaat, binnen het kader van een integrale 
gebiedsontwikkeling.

Bij de totstandkoming van de optimalisaties is een aantal 
zaken van invloed geweest:

• Enkele bewonersorganisaties uitten weerstand tegen de 
Voorkeursvariant 2.1.c.  Hierin zou een verkeersuitwisse-
ling op het Weena teveel verkeer te dicht op de gevels aan 
de Henegouwerlaan opleveren. Door bewonersorganisa-
ties is er op 15 oktober 2009 een variant ingediend (zgn. 
‘burgervariant’).

• In 2009 is de Historische Verkenning Maastunnelcomplex 
uitgevoerd. Deze gaf nieuwe inzichten in de monumentale 
en te behouden essenties van de traverse.

• In december 2009 liet een advies van architect Manuel de 
Solà-Morales zien dat op maaiveld veel kwaliteit te winnen 
valt door de verblijfskwaliteit juist aan de gevels te leggen 
in plaats van in de middenberm bovenop de deels over-
kapte open-bakconstructie.

• Het plangebied is uitgebreid tot en met het Bentinckplein 
(voorheen tot het kruispunt Henegouwerlaan - Weena).
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Overkapping en profiel
In de Geoptimaliseerde Voorkeursvariant wordt de over-
kapping van de open-bakconstructie vanuit de breedte 
vormgegeven door middel van een uitkraging . De ventwe-
gen liggen op de uitkraging (zie principeprofiel).

Met dit profiel wordt het verkeer meer geconcentreerd 
en blijft er een maximale ruimte over tussen verkeer en 
gevels. Dankzij de uitkraging kunnen de ventwegen en de 
afslagen goed worden georganiseerd. Een enorme verbe-
tering is de mogelijkheid tot het maken van een continue 
dubbele bomenrij, vanaf de Rochussenstraat tot aan het 
Weena. Verder sluit de continuïteit van de openbare ruimte 
beter aan op aanliggende ruimtes en straten zoals bij het 
Van ’t Hoffplein.

Het continue profiel zal gefaseerd gerealiseerd worden. 
Uitgangspunt is een ontwerpprincipe voor het gehele tracé 
’s-Gravendijkwal - Henegouwerlaan. Op verschillende 
plekken is een volledige overkapping ten behoeve van de 
noodzakelijke kruisingen, nieuwe verbindingen en ver-
blijfsplekken nog steeds mogelijk.

Extra verblijfskwaliteit aan de gevel
De gekozen overkapping van de open-bakconstructie 
creëert zoveel mogelijk verblijfsruimte en kwaliteit op maai-
veld over de gehele lengte van het tracé. Bovendien wordt 
de verblijfskwaliteit direct voor aan de gevels gemaakt; de 
extra openbare ruimte ligt in principe bij iedereen voor de 
deur. De ventweg ligt verder van gevels en voordeuren 
af. Aan de gevelzijde is er dan voldoende ruimte voor een 
robuuste groenstructuur, kleinschaliger groen, een breed 
trottoir (eventueel met terrassen) en het inpassen van 
een fietspad. Er kunnen bomen van de eerste grootte (15 
meter+) groeien.

Stadsboulevard met allure
Door het profiel van de Geoptimaliseerde Voorkeursvari-
ant ontstaat een stadsboulevard met grote allure die de 
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leef- en verblijfskwaliteit op de ’s-Gravendijkwal - Henegou-
werlaan optimaliseert. Als stadsboulevard is er het streven 
naar ruime trottoirs met een lommerrijke groenstructuur. 
Hierbij ligt het verkeer in het midden van het brede profiel, 
wat maximale verblijfskwaliteit aan de gevels oplevert. 
Voorwaarde is wel dat de huidige maaiveldhoogte behou-
den blijft en dat de toekomstige overkappingen van de 
open bak op dit maaiveld aansluiten.

Doordat het profiel ononderbroken doorloopt van de 
Rochussenstraat tot aan de Statentunnel is op het maai-
veld een continue zone langs de hele tunneltraverse van 
noord tot zuid in te richten als flaneerstrook. De monumen-
tale panden aan de ’s-Gravendijkwal - Henegouwerlaan 
vormen de wand van een boulevard met allure, waar het 
prettig is om te wonen. Zo ontstaat ook een aangename 
plek om te verblijven. Mensen uit de buurten komen daar 
op af. Het verbeteren van de verblijfskwaliteit kan ander-
soortige bedrijvigheid aantrekken, waardoor interessante 
plinten ontstaan. Ook dit kan weer positief bijdragen aan de 
beleving van de ’s-Gravendijkwal - Henegouwerlaan.

Verbeterde verbinding tussen de wijken
Van eminente waarde is dat de gekozen herinrichting 
meer verbindingen mogelijk maakt tussen de wijken Oude 
Westen en Middelland. De gelijkvloerse kruising bij de 
1e Middellandstraat vervalt ten gunste van een ongelijk-
vloerse kruising. Dit betekent een verbetering voor het 
verbindend auto-, tram- en fietsverkeer over deze straat in 
oost-westrichting en vice versa. Tegelijk is sprake van een 
verbeterde oversteekbaarheid ter plekke. Bovendien kan 
de inrichting van de openbare ruimte ter plaatse op een ho-
ger niveau worden gebracht. Door de afwezigheid van een 
uitwisselpunt met het Weena ontstaat ook in de Henegou-
werlaan extra ruimte voor een nieuwe oost-westverbinding 
op maaiveld.

Noord-zuid aanhechting
Wat de centrale opgave tot integrale gebiedsontwikkeling 

betreft, is de aanhechting in noord-zuidrichting eveneens 
van belang. Niet alleen in functie van het verkeer van en 
naar de Maastunnel, maar vooral om het gebied te verbin-
den met de gebiedsontwikkeling aan de noordkant (Central 
District) en die aan de zuidkant (Hoboken en Coolhaven) 
van de traverse. Op deze wijze wordt meegelift met de 
kansen en mogelijkheden van deze ontwikkelingen en 
transformaties van bestaande voorzieningen en plinten. 
Dit versterkt tevens de relatie van het gebied met de rivier 
en Het Park.
 
Robuuste  verkeersoplossing
De verkenning van het volledige traject van Rochussen-
straat tot Bentinckplein had als belangrijkste verkeerskun-
dige uitkomst dat het uitwisselpunt voor verkeer vanuit 
zuidelijke richting naar het Weena kan worden verlegd naar 
de Rochussenstraat. Die wijziging garandeert een voldoen-
de robuuste verkeersoplossing voor het Maastunneltracé 
en het traject ´s-Gravendijkwal - Henegouwerlaan in het 
bijzonder. De consequenties van deze oplossing zijn:

1. Er is een nieuw profiel mogelijk dat op de tunneltraverse 
continu doorgaat van Rochussenstraat tot en met Bentinck-
plein.

2. De open-bakconstructie kan doorlopen vanaf de Ro-
chussenstraat tot het Bentinckplein, zonder uitwisselpun-
ten, maar wel met 2 x 2 rijbanen. Op maaiveld volstaat op 
de wegvakken een indeling met 2 x 1 rijbanen.

3. Op de ventwegen neemt de verkeersdrukte toe als 
gevolg van de verschuiving van het uitwisselpunt van de 
Henegouwerlaan naar de Rochussenstraat. Deze toename 
valt binnen de bandbreedte van aanvaardbare drukte.

4. De ligging van de ventwegen op de open-bakconstructie 
maakt een betere doorstroming en verkeersafwikkeling op 
maaiveld mogelijk. De bewegingen linksaf- en rechtsaf zijn 
op de diversen kruisingen beter in te passen. Gezien de 

Overzicht  schets 
Geoptimaliseerde Voorkeursvariant 



9

hoeveelheid voertuigen op maaiveld is de oversteekbaar-
heid goed te noemen.

5. In de Henegouwerlaan is een aantal extra oost-westver-
bindingen mogelijk. Vooral voor langzaamverkeersroutes 
levert dit ter plaatse een verbetering op.

Geluid, lucht, veiligheid
Op geluid- en luchtkwaliteit scoort de Geoptimaliseerde 
Voorkeursvariant naar verwachting beter. De exacte 
kwaliteitsverbetering wordt bepaald in de volgende fase. 
De dimensionering van de uitkraging  alsmede het aantal 
overkappingen en de lengte hiervan dient in relatie tot de 
luchtkwaliteit en de veiligheid verder ontworpen te worden. 
Het veiligheidsniveau is gelijk aan dat van de eerdere 
variant. De op het ontwerp toegepaste veiligheidsmaatre-
gelen vormen eveneens een onderwerp van onderzoek in 
de volgende fase.

Conclusies
De voorliggende Geoptimaliseerde Voorkeursvariant is de 
optimale oplossing voor de bestaande minpunten van het 
tracé ´s-Gravendijkwal - Henegouwerlaan. Dit geldt zowel 
op de tunneltraverse als op het maaiveld. De herinrichting 
volgens het geoptimaliseerde profiel transformeert de route 
tot een groene stadsboulevard. Het schept de voorwaar-
den voor een kansrijke integrale gebiedsontwikkeling; een 
grensgebied en barrière wordt omgevormd tot een centraal 
gebied, dat:
• de aanliggende wijken Oude Westen en Middelland   
  verbindt;
• sociale en economische ontwikkelingen mogelijk maakt 
  en stimuleert;
• een beter leef- en verblijfsklimaat ter plaatse creëert.

De afwikkeling van het verkeer via de tunneltraverse wordt 
robuuster; de bereikbaarheid van de binnenstad voor het 
autoverkeer wordt voor de toekomst gegarandeerd. 
Verder doet de Geoptimaliseerde Voorkeursvariant zoveel 

mogelijk recht aan de identiteit en monumentale waarde 
van het Maastunneltracé. Ten slotte ligt de maatschappe-
lijke acceptatie hoog. Aan bezwaren van bewoners tegen 
de door het bestuur vastgestelde Voorkeursvariant 2.1. (No 
regret deel fase 1) is tegemoetgekomen; bewoners zijn 
enthousiast.

* In de volgende fase wordt het definitieve effect berekend en de benodigde maatregelen aangegeven
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1.1 Aanleiding
De ’s-Gravendijkwal/Henegouwerlaan is in de 19e 
eeuw ontworpen als een boulevard met grootstedelijke 
allure als onderdeel van het Coolpolderplan. Door de 
aanleg van de Maastunnel en tunneltraverse in de jaren 
veertig van de vorige eeuw heeft de boulevard een 
belangrijke verkeerskundige en verbindende functie 
gekregen, waarvan de zwaarte in de loop der tijd alleen 
maar is toegenomen met momenteel zo’n 30.000 
vervoersbewegingen per dag. In plaats van het centrale en 
verbindende karakter dat de boulevard indertijd in de buurt 
had als promenade en later als mobiliteits-allee, is dit tracé 
van de Maastunneltraverse tegenwoordig vooral berucht 
als barrière tussen de wijken. 
Ook de aanliggende stadsdelen lijken hier eerder met de 
ruggen naar elkaar gekeerd. Hierdoor is de ontwikkeling 
van het gebied zowel fysiek als sociaaleconomisch in 
kwaliteit en aantrekkelijkheid achtergebleven. Dit terwijl 
het gebied juist zoveel kansen heeft als schakel in de 
stad. Hiernaast heeft de route nog steeds een functie ter 
waarborging van een toekomstvaste bereikbaarheid van 
de binnenstad (Central District en Hoboken) als kloppend 
economisch hart van Rotterdam.
Voorzien wordt een gebiedsontwikkeling die recht doet aan 
de ligging in de stad en aansluiting bij de ontwikkeling van 
aanliggende wijken, met behoud van de verkeerskundige 
functie. Deze gebiedsontwikkeling, met als belangrijkste 
ingreep de herinrichting van de ’s-Gravendijkwal 
- Henegouwerlaan, moet:

•  Voor de bewoners een aangenamer leefmilieu 
opleveren met een toename van kwaliteit aan de gevels 
(Stadsvisie, verbonden Stad, City lounge), volgens 
Verkeersplan Binnenstad;

•  Voor de twee omliggende wijken winst opleveren in 
termen van verbindingen en ontwikkelmogelijkheden 
(integrale gebiedsontwikkeling);

•  Voor de stad een aanwinst zijn in termen van een nieuw 
woon-, werk- en uitgaansmilieu;

•  Zorg dragen voor een robuuste 
toekomstvasteafwikkeling van het verkeer waardoor de 
binnenstad en de daaraan gekoppelde parkeergarages 
als economisch centrum bereikbaar blijft, volgens het 
Verkeersplan Binnenstad (vastgesteld dd. 3 december 
2009);

•  De “schoonste Stadsboulevard van Rotterdam” 
worden, door toepassing van duurzame en innovatieve 
technieken en inpassingsmogelijkheden.

1.2 Proces 2007 - 2010

2007 Vaststelling verkenningenstudie en moties
Ten behoeve van het debat over de Stadsvisie op 29 
november 2007 heeft 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 bestaande uit de 
herinrichting van de parallelstructuur en verlenging en 
overkapping van de open-bakconstructie.

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.

Motie 1: Harreman, Bonte, de Gruiter e.a. 2007/3925
De ventwegen aan te pakken en de ’s-Gravendijkwal 
te overkappen, de werkzaamheden nog in deze 
bestuursperiode een aanvang te laten nemen en hierbij er 
voor 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: Pastors/Harreman, 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 aangepakt, maar 
tevens de kruising met de 1e Middellandstraat wordt 
ondertunneld;

•  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.

2008 verkenningenstudie
In mei 2008 is de verkenningenstudie aan college en raad 
gepresenteerd.  Op basis daarvan is opdracht gegeven 
de planstudie te doen voor de in de verkenningenfase 
gedefinieerde Voorkeursvariant 2.1. 

2009 Planstudie “Herinrichting ‘s-Gravendijkwal 
Henegouwerlaan fase 1”
Medio 2009 is de planstudie in het college behandeld en is 
opdracht gegeven tot de verdere uitwerking in de vorm van 
een besteksgereed plan. De opdracht werd ondersteund 
met de motie Harreman/Duys/Verwijs/Sonneveld: 

Motie 3: Harreman/Duys/Verwijs/Sonneveld, 2009/2090
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.

Eind 2009 was de uitwerkingfase zover gevorderd 
dat een uitvoeringbesluit door college en raad zou 
kunnen worden genomen. Mede naar aanleiding van 
de verzoeken van de insprekers bij de behandeling van 
de planstudie heeft de wethouder toegezegd de door 
de bewonersvertegenwoordiging HELA ingebrachte 
burgervarianten te onderzoeken. Een verkennend 
onderzoek is uitgevoerd en geeft aan dat de burgervariant 
niet te verkiezen is boven de door de gemeente 
uitgewerkte Voorkeursvariant 2.1.

1  InleIDInG
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2009 Verkeersplan binnenstad
In december 2009 is het verkeersplan Binnenstad 
vastgesteld. Daarin zijn belangrijke keuzen vastgelegd 
waaronder die van de bereikbare binnenstad. De 
eerste hoofdkeuze betreft het verbeteren van de 
doorstroming van de ring naar de binnenstad op de route 
’s-Gravendijkwal, Pleinweg en Stadhoudersweg door 
middel van aanleg van tunnels en daarmee waarborgen 
van de auto-bereikbaarheid voor de economische 
toplocaties.
Bij de behandeling van het Binnenstadsplan op 3 
december 2009 is door de gemeenteraad de motie 
Hagenaars/Yildirim/Duys aangenomen:

Motie 4 Hagenaars/Yildirim/Duys (2009/609) 
Pas aan de raad een voorstel doen om de Coolsingel 
autovrij of autoluw te maken als aan de volgende 
randvoorwaarden is voldaan:
•  Het openbaar vervoer en fietsverbindingen en 

–stallingen goed geregeld zijn;
•  Alle geplande Park&Walk garages en Park&Ride 

garages en aansluitend openbaar vervoer zijn 
gerealiseerd;

•  Alle werkzaamheden rond Weena en Kruisplein zijn 
afgerond;

•  De ondertunneling van de noord-zuid route 
’s-Gravendijkwal is gerealiseerd;

•  De route via Goudsesingel, Oostplein/Mariniersweg en 
Willemsbrug is toegerust om te dienen als alternatieve 
noord-zuid route

•  Er een heldere bewegwijzering voor het noord-zuid 
verkeer en naar de Park&Walk garages aanwezig is

•  En na deze maatregelen een hernieuwde discussie in 
de raad heeft plaatsgevonden

Duidelijk is dat de realisatie van de herinrichting van de 
’s-Gravendijkwal - Henegouwerlaan voorwaardelijk wordt 
gesteld. huidige situatie 's-Gravendijkwal - Henegouwerlaan 
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2010 Uitvoeringsbesluit
In de commissievergadering van 11 februari 2010 
is duidelijk geworden dat er brede steun is voor de 
realisatie van de herinrichting van de ’s-Gravendijkwal-
Henegouwerlaan, daarbij aantekenend dat er is 
uitgesproken de herontwikkeling van de Henegouwerlaan 
integraal te benaderen met de problematiek op de 
kruisingen 1e Middellandstraat, Weena/Beukelsdijk en 
Bentinckplein.
De raad werd op 18 februari 2010  verzocht het 
inhoudelijke plan 2.1.C vast te stellen en de daarvoor 
benodigde middelen in oktober 2010 bij instemming vrij te 
geven. Hierbij is unaniem de motie 2010/069 aangenomen:

Motie 5 Bruijn / Sonneveld / Hagenaars / Bont (2010/069)
De raad verzoekt het college om:
•  De uitvoering van de eerste fase van de overkapping 

onmiddellijk ter hand te nemen en in de voorjaarsnota 
voor de financiële dekking van deze fase te zorgen

•  Bij de behandeling van de begroting 2011 te komen 
met een integrale uitwerking van de ondertunneling 
van de  1e Middellandstraat in combinatie met 
verkeerskundige oplossingen voor de kruisingen 
Weena en Bentinckplein en de raad te informeren over 
de bijbehorende financieringsbehoefte en tijdstraject

1.3 Stand van zaken april 2010
Het college heeft op 30 maart 2010 ingestemd met 
de agendapost Herinrichting ’s-Gravendijkwal - 
Henegouwerlaan. Daarmee is opdracht verstrekt voor de 
uitvoering van fase 1, te weten het doortrekken van de 
bestaande open-bakconstructie in de ’s-Gravendijkwal 
tot voor de 1e Middellandstraat inclusief maximale 
overkapping uit te voeren en daarvoor de financiële 
middelen te verzorgen bij de voorjaarsretraite. Bij een 
succesvol traject kan het definitief ontwerp (DO) in het 4e 
kwartaal van 2010 worden voorgelegd.

De in oktober 2009 gestarte verkeersstudie 
“Verkeersafwikkeling Noord” naar de oplossing van de 
problematiek van de kruisingen wordt vertaald naar een 
verkenning en planstudie voor de integrale aanpak van 
een ongelijkvloerse kruising met de 1e Middellandstraat en 
de oplossing van de verkeersproblematiek tot en met het 
Bentinckplein, inclusief financiële raming en planning.
Hiermee is gehandeld in lijn met de bij de bewoners 
in het gebied gewekte verwachtingen, wordt 
toekomstbestendigheid gegarandeerd en kan een eerste 
stap worden gezet voor het verbinden van de wijken Oude 
Westen en Middelland en het verbeteren van het Leef- en 
Verblijfsklimaat daar.

Om de verdere voorbereidingen uit te kunnen voeren is 
een omvangrijk pakket aan werkzaamheden voorzien. 
Hiervoor heeft het college d.d. 30 maart 2010 een 
projectgerelateerd budget vastgesteld.

In het Coalitieakkoord 2010-2014 dd 29 april 2010 
“Ruimte voor Talent en Ondernemen” is de volgende tekst 
opgenomen:
 
“Het verbeteren van de doorstroming van het verkeer naar 
de binnenstad heeft onze aandacht. Hiertoe is het vorige 
college gestart met verkenning van de ondertunneling 
van de ’s-Gravendijkwal. De gebiedsontwikkeling 
van de ‘s-Gravendijkwal heeft een impuls nodig. 
De ondertunneling is kostbaar. Met het oog op de 
heroverwegingen kiezen we er voor de berekening door 
te zetten. Mocht het nieuwe college positief besluiten 
over deze projecten, dan zal er in de begroting structureel 
een bedrag moeten worden vrijgemaakt. We laten dit 
niet ten koste gaan van de investeringsstrategie van de 
Stadsvisie.” 

Lopende activiteiten: 
•  Voortzetten van het gesprek met het nieuwe kabi-

net over de infrastructurele projecten die nodig 
zijn en 

•  Opstellen van een zogenaamde Public Private 
Comperator (PPC).” 

1.4 Verkenning Geoptimaliseerde Voorkeursvariant 
Na de vaststelling van de Voorkeursvariant 2.1 is een 
aantal zaken van invloed geweest op de werkwijze voor 
deze opdracht: 
•  Vanuit enkele bewonersorganisaties was er weer-

stand tegen de Voorkeursvariant 2.1.c, omdat een 
uitwisseling op het Weena teveel verkeer te dicht 
op de gevels opleverde. Op 15 oktober 2009 is er 
door bewonersorganisaties een variant ingediend 
(zgn. ‘burgervariant’). 

•  In 2009 is de Historische Verkenning Maastun-
nelcomplex uitgevoerd, wat nieuwe inzichten gaf 
in de monumentale en te behouden essenties van 
de traverse;

•  In december 2009 liet een door architect Manuel 
de Solà-Morales uitgebracht advies zien dat op 
maaiveld veel kwaliteit kan worden gewonnen 
door de verblijfskwaliteit juist aan de gevels te 
leggen in plaats van in de middenberm bovenop 
de deels overkapte open-bakconstructie; 

• Het plangebied is uitgebreid tot en met het Ben-
tinckplein (voorheen Rochussenstraat – Weena).

Op basis van deze nieuwe inzichten is besloten om de 
Voorkeursvariant 2.1 te optimaliseren zodat deze tegemoet 
komt aan de bezwaren van de bewoners en zoveel 
mogelijk recht doet aan de identiteit en monumentale 
waarde, en zoveel mogelijk kwaliteit op maaiveld toevoegt. 



16

OpDracht EN 
WErkWIjzE



17

2



18



19

2.1 Opdracht 
De opdracht is de optimalisatie van de Voorkeursvariant 
2.1 te verkennen binnen de gestelde kaders en 
uitgangspunten gekoppeld aan o.a. een robuuste 
verkeersafwikkeling, optimale oost-west verbindingen en 
een maximale overkapping. Het achterliggende doel is 
daarbij te komen tot het optimaliseren van de integrale 
gebiedsontwikkeling voor de wijken Middelland en Oude 
Westen.

Vertrekpunt en referentie is de door het bestuur vast-
gestelde Voorkeursvariant 2.1, deze variant is een open-
bakconstructie met op enkele plaatsen overkappingen. 
Deze Voorkeursvariant 2.1 dient als terugvalscenario in 
het geval het resultaat van de verkenning van de optima-
lisatie in de effecten-analyse niet beter scoort dan de 
Voorkeursvariant 2.1. 

Binnen de verkenning en effecten-analyse worden in 
elke geval de volgende aspecten meegenomen en 
onderzocht: kaders vanuit verkeer en vervoer, stedenbouw, 
buitenruimte, civiele techniek, en financiën. Daarbij vindt 
ook een afweging plaats op basis van aspecten veiligheid 
en milieu (lucht & geluid), wat met DCMR (Milieudienst), 
brandweer en VRR (Veiligheidsregio Rotterdam) wordt 
afgestemd.

De projectgrens loopt van de kruising Rochussenstraat tot 
en met het Bentinckplein. Dit in afwijking tot de Planstudie 
van april 2009. Als uitgangspunt voor de projectgrens 
is een ‘van gevel tot gevel’-benadering aangehouden, 
met een verantwoorde aansluiting op de bestaande 
infrastructuur.

2.2 Werkwijze
Om vanuit de opgave en uitgangspunten te komen 
tot een verkenning van de mogelijkheden voor een 
toekomstvaste robuuste verkeersafwikkeling, optimale 
Oost-West verbindingen en maximale overkapping van 
de ’s-Gravendijkwal - Henegouwerlaan is ruimte genomen 
om het ontwerpproces voor het gehele tracé versneld te 
doorlopen. 

Vanuit het stedenbouwkundig perspectief zijn de ruimtelijk 
mogelijkheden en perspectieven uitgewerkt waarbij met 
name aandacht is besteed aan het leef- en verblijfsklimaat 
en de ruimtelijke kwaliteit aan de gevelzijde van het 
straatprofiel.

Vanuit verkeerskundig perspectief is aan de hand van de 
uitgangspunten en een analyse van de verkeersstromen 
een achttal verkeerskundige vrijheidsgraden benoemd 
die van invloed zijn op de robuustheid van de 
verkeersafwikkeling en gewenste vormgeving van 
ondertunneling van de traverse. Per vrijheidsgraad is 
benoemd welke verkeersafwikkelingen er mogelijk zijn. 
Dit is uitgewerkt tot een principevariant. 

Vervolgens is er onderzocht wat de technische 
mogelijkheden en kosten zijn en wat de consequenties 
hiervan zijn als het gaat om milieu (zowel lucht als geluid), 
constructie en tunnelveiligheid. 

In een aantal workshops is door de betrokken disciplines 
(o.a. stedenbouw, verkeer, techniek) nauw samengewerkt 
om in een ambitieus tijdsbestek te komen tot een integrale 
oplossing. Daarbij is zoveel mogelijk  rekening gehouden 
met eisen en randvoorwaarden vanuit de verschillende 
stakeholders (o.a. brandweer, VRR, bewonersorganisaties, 
gemeentelijke diensten en betreffende beheerders). 

Vervolgens zijn ook de betrokken bewonersorganisaties 
meegenomen in het participatie proces om zoveel 
mogelijk tegemoet te komen aan hun wensen ten aanzien 
van het leef- en verblijfskwaliteit, zoals ingebracht in de 
vergadering van de Commissie ESMHV d.d. 15 oktober 
2009 (zgn. ‘burgervariant’). 

Op 26 april 2010 heeft een informatieavond 
plaatsgevonden met vertegenwoordigers van 
bewonersorganisaties BOOG, HELA, Stichting 
Boulevard en Beukelsdijk e.o.. De afgevaardigden van 
de bewonersorganisaties waren daarbij positief over het 
integrale proces en goed te spreken over de wijze van 
het participatieproces. Vervolgens heeft op 29 april 2010 
een overleg plaatsgevonden met (toenmalig) wethouder 
Vervat en vertegenwoordigers van alle betrokken 
bewonersorganisaties. In het bovengenoemd overleg is 
breed commitment bereikt, (tussen de wethouder en de 
betrokken bewonersorganisaties) over de ontwikkelde 
optimalisatie van de bestuurlijke voorkeursvariant .

 

2  OPDRAChT en WeRkWIjze
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3.1 Opgave gebiedsontwikkeling
De Maastunneltraverse ’s-Gravendijkwal - 
Henegouwerlaan vormt momenteel een grens en fysieke 
barrière tussen de stadsdelen Delfshaven en Centrum 
en tussen de wijken Middelland en Oude Westen. De 
gebiedsontwikkeling ’s-Gravendijkwal - Henegouwerlaan is 
erop gericht van een grensgebied en barrière te komen tot 
een centraal gebied die beide wijken verbindt, sociale en 
economische ontwikkelingen mogelijk maakt en stimuleert 
en een beter leef- en verblijfsklimaat ter plaatse creëert. 
Het leefklimaat en het verblijfsklimaat zijn een optelsom 
van ruimte voor voetgangers en fietsers, een robuuste 
groenstructuur, het woongenot, het ondernemersklimaat 
en het terugdringen van barrières en milieuoverlast. 
In het gebied liggen kansen voor de ontwikkeling van 
een nieuw stedelijk milieu voor wonen, werken, zorg en 
bereikbaarheid, gekoppeld aan de duurzame ontwikkeling 
van omliggende gebieden (o.m. Central District en 
Hoboken/EMC).

De integrale gebiedsontwikkeling kent de volgende doelen:
•  Voor de twee aanliggende wijken verbeteren van de 

ontwikkelmogelijkheden;
•  Aansluiten bij gebiedsontwikkelingen in de omgeving;
•  Meer en betere verbindingen tussen de wijken 

onderling en met de omgeving maken;
•  Verbeteren van de kwaliteit van de buitenruimte ter 

plaatse;
•  Voor de bewoners een aangenamer woonmilieu 

realiseren;
•  Voor de stad een aanwinst te zijn in termen van een 

nieuw woon-, werk- en uitgaansmilieu;
•  Zorg dragen voor een robuuste afwikkeling van het 

verkeer waardoor de binnenstad als economisch 
centrum ook op termijn bereikbaar blijft;

3.2. Participatie en Betrokkenheid 
       Bewonersorganisaties
Ten aanzien van de wijk-economie wordt ook door de 
verschillende belangenorganisaties het belang van de 
herinrichting aangedragen: 
“Rotterdam investeert veel in wijkeconomie. In de wijken 
rondom de GDW (’s-Gravendijkwal, red.) liggen twee 
erg lange winkellinten, slingers van MKB-ers. Deze 
winkelstraten hebben het moeilijk, alleen het stukje 
Nieuwe Binnenweg tussen het Eendrachtsplein en de 
Mathenesserlaan floreert. De stukken Nieuwe Binnenweg 
nabij de ’s-Gravendijkwal en de West-Kruiskade nabij de 
Middellandkruising ogen verlopen. Hier bevindt zich een 
concentratie van (drugs)overlast. Het zijn sfeerloze stukjes 
straat waar men niet langer verblijft dan strikt noodzakelijk 
is.

Een fysieke ingreep in de infrastructuur/openbare ruimte 
zal vergaande economisch en sociaal voordelige effecten 
hebben. De herstructurering van de GDW zal zorgen voor 
een verbeterde samenhang tussen omliggende straten 
en buurten, doordat de huidige barrièrewerking van de 
verkeersader wordt weggenomen. Deze verbeterde 
samenhang zal ook zorgen voor een betere continuïteit 
in het programma dat aanwezig is in de plinten van de 
bebouwing in de verschillende winkelstraten die het 
Oude Westen en Middelland rijk zijn. Op deze manier 
kunnen positieve economische effecten verder gedragen 
worden. De GDW kan meer hoogwaardige ondernemingen 
en minder opvanghuizen/coffeeshops ten opzichte 
van woningen gebruiken. Een straat met clusters van 
ondernemingen, met daarnaast woningen en kantoren/
praktijken aan huis, zodat een goede balans ontstaat 
tussen wonen en werken. Meer bedrijvigheid op straat 
zodat ook de veiligheid verbetert. Zo kan de wijkeconomie 
versterkt worden en tegelijkertijd een aantrekkelijker 
woonmilieu gevormd worden.” 
(Bron: Van Win(ge)west tot Hart van West, B.O.O.G. 
Rotterdam januari 2010)

3.3 Beleidskaders gemeente Rotterdam
De gebiedsontwikkeling ’s-Gravendijkwal - 
Henegouwerlaan sluit aan bij de doelen en uitgangspunten 
zoals vastgelegd in de beleidsplannen voor de stad en 
betreffende stadsdelen.

Stadsvisie Rotterdam 2030
De Stadsvisie zet in op het ontwikkelen van een 
aantrekkelijke woonstad, met een sterke economie. Hiertoe 
wordt ondermeer ingezet op het vasthouden en aantrekken 
van middeninkomens en hoge inkomensgroepen in de 
bestaande stad. Daarnaast is voor een economisch vitale 
binnenstadgoede autobereikbaarheidonontbeerlijk, naast 
de goede bereikbaarheid via het openbaar vervoer. Om de 
groei op te vangen en de leefbaarheid te waarborgen, zijn 
dan ook ingrepen in de hoofdwegen¬structuur nodig. Mede 
vanuit het oogpunt van een hogere verblijfskwaliteit wordt 
in de Stadsvisie ingezet op mogelijke overkapping van de 
’s-Gravendijkwal - Henegouwerlaan waardoor 
de milieuoverlast kan worden verminderd en de 
oversteekbaarheid en ruimtelijke kwaliteit verbeterd. Met 
de aanwezige voorname bebouwing zal een boulevard met 
allure ontstaan. De aanliggende buurten Middelland en het 
Oude Westen kunnen hierop meeliften (gentrification).

.

3  OPGAVe en UITGAnGSPUnTen



24

Binnenstadsplan 2008-2020: Binnenstad als City Lounge
De kernopgave in het Binnenstadsplan is het creëren 
van een City Lounge: de binnenstad ontwikkelen als een 
vitale kwaliteitsplek voor ontmoeting, verblijf en vermaak 
om zodoende een essentiële bijdrage te leveren aan de 
Rotterdamse quality of life. Kernpunten zijn ondermeer het 
transformeren van de buitenruimte tot visitekaartje van de 
stad, realiseren van een beter leefmilieu en leefbaarheid, 
en het onderling verbinden van gebieden (uitgewerkt in 
buitenruimteplan Verbonden Stad). De plinten van gebouwen 
zijn daarin belangrijk, samen met de wisselwerking tussen 
functies en buitenruimte.

Voor het Oude Westen is de ambitie om het proces van 
gentrification door te zetten. Het woningaanbod moet 
daartoe meer divers worden om aantrekkelijker te zijn op 
de woningmarkt, en zo een toegevoegde waarde voor 
de ontwikkeling en werking van het centrum te zijn. De 
verbindingen met de stad moeten worden verbeterd, waarbij 
ook de herinrichting van de openbare ruimte van belang is 
ondermeer met het creëren van bredere trottoirs. 

City Lounge: hoge kwaliteit verblijfsplekken en verbindingen
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Verkeersplan Binnenstad 
Voor het autoverkeer is de bereikbaarheid van de 
binnenstad vanaf de ring van groot belang. Uitgangspunt 
van het verkeersplan Binnenstad is dat er op termijn geen 
doorgaand verkeer meer in het hart van de binnenstad 
rijdt. Aan de hand van een aantal maatregelen wordt een 
deel van dit verkeer weggehaald en een deel van het 
verkeer wordt verschoven naar alternatieve routes. Het 
gaat hierbij om:
•  Investeren in kwaliteit van alternatieve vervoerswijzen 

(openbaar vervoer, Park&Ride, fiets); 
• Aanleg van Park & Walk garages; 
•  Het verbeteren van de doorstroming op de 

alternatieve routes respectievelijk 
  ’s-Gravendijkwal - Henegouwerlaan en Westzeedijk-

Boompjes;
•  Het herinrichten van de centrumboulevards, gericht 

op lagere doorstroomsnelheid en verhogen van 
de ruimtelijke kwaliteit voor het verbeteren van de 
oversteekbaarheid.

Ten behoeve van de bereikbaarheid wordt op de 
invalswegen de doorstroming verbeterd en op 
stedelijk niveau wordt het verkeer in Noord-Zuid 
richting geconcentreerd op de stedelijke entreeroute 
Stadhoudersweg –Statenweg - ’s-Gravendijkwal 
- Maastunnel en in Oost-West richting de route 
Westzee¬dijk - Boompjes. 
Deze stedelijke entree vormt de hoofdroute van 
de stadsrand naar de binnenstad, met als doel 
de Park&Walk garages en de centrumboulevards 
toekomstvast bereikbaar te houden.

De tunneltraverse ondersteunt de bereikbaarheid 
van de binnenstad, waar op termijn zowel aan de 
noordzijde als de zuidzijde twee nieuwe stadstunnels 
op uit komen. Vanuit beide richtingen dient verkeer 
zowel naar het Weena als naar de Westzeedijk en 
de Rochussenstraat te kunnen rijden. Op de koppen 

auto bereikbaarheid stad en regio Verkeersplan Binnenstad

verdeling autoverkeer in traverse in verkeersplan

van de tunneltraverse bij het Bentinckplein en de 
Rochussenstraat kan in de toekomst door middel van 
een dynamisch verkeers-managementsysteem de toe- en 
afvoer van het verkeer van en naar de binnenstad geregeld 
worden. De ’s-Gravendijkwal - Henegouwerlaan faciliteert 
gemotoriseerd verkeer met verschillende herkomsten 
en bestem¬mingen. Hierbij is voor de situatie in 2020 de 
volgende onderverdeling van ‘verkeerssoorten’ dat gebruik 
maakt van de traverse:
•  Stedelijk verkeer van Rotterdam-Zuid naar Rotterdam-

Noord vice versa (gele en roze pijlen);
•  Verkeer dat van binnen of buiten de ring naar de 

binnenstad gaat vice versa (rood en groene pijlen);
•  Wijkverkeer met herkomst of bestemming direct rond de 

’s-Gravendijkwal/Henegouwerlaan (blauwe pijl).

Het bestaande kruispunt ’s-Gravendijkwal - 
Henegouwerlaan - 1e Middellandstraat vormt nu 
een belangrijk uitwisselpunt voor verkeer van en 
naar het Weena. Daarnaast kruisen hier twee grote 
verkeersstromen: verkeer dat in Noord-Zuid richting over de 
traverse rijdt en verkeer dat in Oost-West -richting over de 
Middellandstraat rijdt. De hoeveelheid uitwisselend verkeer 
tussen de traverse en de Middellandstraat valt relatief mee 
(ongeveer 20% van totale hoeveelheid verkeer op het 
kruispunt).

De ’s-Gravendijkwal - Henegouwerlaan is een van de 
belangrijkste verkeersaders van de stad. In de huidige 
situatie zien we wel dat de oversteekbaarheid voor het 
langzaam verkeer beperkt is. Alleen op de locaties waar 
ook door het autoverkeer kan worden overgestoken 
(met verkeerslichten). Met name ten noorden van de 
Mathenesserlaan is de barrièrewerking groot. Het profiel 
tussen de gevels wordt bijna geheel gedomineerd 
door verkeersruimte voor auto’s. De woningen aan 
de ’s-Gravendijkwal - Henegouwerlaan zijn eenzijdig 
bereikbaar. 
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principe profiel Stadsboulevard, 
in de uitwerking van het 
profiel dient rekening 
gehouden te worden met 
de beschikbare ruimte en 
technische mogelijkheden

kaart hoofdwegen uit 
“Handboek Rotterdamse stijl”
de pijl geeft de locatie van 
de ‘s-Gravendijkwal en de 
Henegouwerlaan aan.

Rotterdamse Stijl
De Rotterdamse Stijl is ontwikkeld vanuit de Stadvisie en 
zet in op een kwaliteitsslag in de openbare ruimte. Dit geldt 
zowel ruimtelijk als wat betreft materialisering; door een 
eenheid in inrichting kunnen juist de bijzondere plekken 
en buurten onderscheiden worden. De Rotterdamse Stijl 
heeft de openbare ruimte van de stad onderverdeeld 
in hoofdstructuur, stadsdeelstructuur en wijk- en 
buurtniveau, hierbinnen worden lijnen, gebieden, plekken 
en accentlagen onderscheiden. De ’s-Gravendijkwal - 
Henegouwerlaan valt onder de hoofdstructuur van de stad 
en is omschreven als een stadsboulevard. 

Voor deze verschillende lagen zijn principeprofielen en 
materialisatie voorgeschreven. Voor het centrum geldt een 
verbijzondering in materialisatie en meubilair: de Centrum-
stijl  Verder is een Boomstructuurvisie en een Lichtvisie 
ontwikkeld, die de boomstructuur en het licht op basis van 
de Rotterdamse Stijl indeling omschrijven en richtlijnen 
voor inrichting voorschrijven.

Visie Openbare Ruimte Binnenstad 2007: Verbonden Stad
Voor de openbare ruimte van de binnenstad is een 
kwaliteitsslag nodig, gestreefd wordt naar een openbare 
ruimte die bijdraagt aan een aantrekkelijke woonstad met 
een goed vestigingsklimaat en een sterke economische 
positie. De keuze voor een hoogwaardige inrichting van 
het hart van de binnenstad geeft een stad allure. De Visie 
Openbare Ruimte Centrum Rotterdam: de Verbonden stad 
geeft daarvoor de koers aan. 
De binnenstad is een samenspel van unieke kwartieren 
met bijzondere kwaliteiten, waarbij Rotterdam een 
comfortabele en goed bereikbare stad is en blijft, met auto, 
openbaar vervoer en fiets. 
Omdat de binnenstad geen statisch systeem is, maar zich 
verder blijft verdichten en steeds intensiever wordt gebruikt, 
is een nieuwe balans tussen de verkeerssoorten (auto, 
fietser en voetganger) onvermijdelijk. In het perspectief 
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van de duurzame stad is dit tegelijk een geweldige kans. 
Openbare ruimte, verkeer en milieu kunnen een hoofdrol 
spelen in de verwerving van een beter verblijfsklimaat 
en daarmee een concurrerende, sterke binnenstad. In 
de komende jaren worden de grote stadsboulevards en 
stadsstraten opnieuw ingericht en krijgen ze de uitstraling 
die past bij een wereldstad. Daarbij wordt gebruik gemaakt 
van een hoogwaarde materiaal-keuze: de Centrumstijl. 

Kadernota Delfshaven 2007: Prioriteit in de wijk
De kadernota geeft aan waar de prioriteiten in 
de deelgemeente Delfshaven liggen. Vanuit een 
gebiedsgerichte werkwijze zijn voor de verschillende wijken 
ambities en prioriteiten gesteld op de thema’s Fysiek, 
Sociaal, Veilig en Economie. De wijk Middelland heeft een 
stedelijk karakter en is zowel in houding van de bewoners 
als in het aanbod van voorzieningen verbonden met het 
Centrum. De aantrekkelijkheid van de woonomgeving 
wordt mede bepaald door de winkels, horeca en het 
culturele aanbod. Overlastgevende voorzieningen dienen 
te worden teruggedrongen en waar mogelijk vervangen 
door stedelijke voorzieningen die het karakter van de wijk 
versterken en aansluiten bij omliggende gebieden (zoals 
Hoboken met het Erasmus Medisch Centrum).

Gebiedsvisie Delfshaven 2010 – 2022: kansen verzilveren 
(april 2010)
Gebruik en leg verbindingen: door de gedeeltelijke 
overkapping van de ’s-Gravendijkwal - Henegouwerlaan 
verandert de fysieke verbinding van Delfshaven met het 
centrum en gaat daardoor meer bij het centrumgebied  
horen. Ook kan de spin-off van ontwikkelingen rondom 
de ’s-Gravendijkwal - Henegouwerlaan in het centrum, 
o.a. Hoboken (Coolhaven) direct van invloed zijn voor 
Delfshaven bijvoorbeeld als vestigingsplaats voor de 
werknemers en stimuleert het de “kleine” economie die op 
deze ontwikkelingen mee kan liften e.d.

3.4 Ontwikkelingen omgeving
Rondom de ’s-Gravendijkwal - Henegouwerlaan zijn er 
verschillende projecten en gebieden in ontwikkeling. 
Deze projecten en ontwikkelingen krijgen in meer of 
mindere mate een positieve bijdrage uit de toekomstige 
herinrichting van de ’s-Gravendijkwal - Henegouwerlaan.

Hoboken
In Hoboken wordt de aanwezigheid van Erasmus MC 
ter bate genomen met de ontwikkeling van een science 
boulevard: een groene Stadsboulevard waarlangs 
laboratoria, bedrijven en instellingen zich vestigen die 
actief zijn in Life and Health Sciences. De sectoren Bio 
Science en Zorginnovatie staan centraal en versterken 
de zorgeconomie van Rotterdam. De kruisbestuiving 
tussen zorg en inno¬vatie leidt tot nieuwe bedrijvigheid, 
die ook spin-off zullen genereren voor omliggende wijken. 
Daarnaast ontwikkelt de Hogeschool Rotterdam de 
stadscampus aan de Coolhaven. Moderne onderwijs-, 
congres- en sportfaciliteiten, werkstudio’s en studietuinen 
verwelkomen studenten van ’s ochtends vroeg tot ’s 
avonds laat. 

De bezoekers en bedrijven / instellingen van Hoboken 
zullen deels gebruik maken van de voorzieningen op 
de campus zelf, maar ook van de huidige en nieuwe 
voorzieningen in de aanliggende wijken Oude Westen en 
Middelland. Goede verbindingen zijn daarbij essentieel.

Central District Rotterdam
De noordzijde van de Henegouwerlaan grenst aan het 
Central District Rotterdam (CDR). Middelpunt van het 
CDR wordt het nieuwe Centraal Station in Rotterdam. Hier 
stopt de HSL naar Schiphol en Brussel / Parijs en vanaf 
medio 2010 de Randstadrailverbinding met Den Haag. 
Het aantal reizigers neemt hierdoor toe. Het CDR is de 
nieuwe poort naar Rotterdam met een nadruk op een 
gemixed stedelijk programma en ruimte 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 bedraagt ca. 550.000m². In het plan 
is naast de bereikbaarheid per openbaar vervoer ook de 
autobereikbaarheid en verbinding naar de rest van de 
stad een belangrijk onderdeel. Daarnaast wordt de Park & 
Walk-garage Kruisplein in het CDR aangelegd.
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3.5 Uitgangspunten en beoordelingskader
Als kader voor beoordeling van de effecten op sectorale 
aspecten gelden de navolgende uitgangspunten:

Verkeer
Voor het autoverkeer is de bereikbaarheid van de 
binnenstad vanaf de ring van groot belang. Daarvoor 
wordt op de invalswegen de doorstroming verbeterd 
en op stedelijk niveau wordt het verkeer in Noord-
Zuid richting geconcentreerd. De Maastunneltraverse 
ondersteunt de bereikbaarheid van de binnenstad, met 
de ’s-Gravendijkwal - Henegouwerlaan als belangrijk 
verdeelpunt. De koppen van de ’s-Gravendijkwal 
- Henegouwerlaan vormen hierbij belangrijke 
uitwisselpunten, waar op termijn twee stadstunnels 
(Stadhouderstunnel en Pleinwegtunnel) op uitkomen. 
Er moet zowel vanuit noordelijke als zuidelijke richting 
uitwisseling kunnen plaatsvinden. Bovendien dient de 
doorstroming van de Maastunneltraverse voldoende 
robuust en toekomstvast te zijn, zodat ook op langere 
termijn de functie in het stedelijk netwerk blijft 
gewaarborgd. Ten aanzien van de technische eisen 
van de open-bakconstructie geldt als uitgangspunt dat 
de huidige doorrijhoogte minimaal blijft gehandhaafd 
(4,10 meter verkeerskundige doorrijhoogte en 4,30 
meter als bouwkundige inwendige maat). Tijdens de 
bouwwerkzaamheden dient de verkeersafwikkeling van 
het gebied en de doorstroming voldoende gegarandeerd te 
blijven eventueel door middel van omleidingroutes.

Ruimtelijke samenhang 
De ’s-Gravendijkwal - Henegouwerlaan wordt nu 
doorsneden door een aantal lange, historische lijnen. 
Op sommige plekken is er een kruising of een oversteek 
met de tunneltraverse. De andere straten hebben geen 
oversteek. Hierdoor is het aantal verbindingen tussen 
de wijken beperkt en vindt weinig uitwisseling plaats. De 
oversteekbaarheid (voor voetgangers en fietsers) neemt 
toe als delen van de tunneltraverse verdiept komen te 
liggen en overkapt worden. Het stratenpatroon kan weer 
worden aangeheeld en de buurten met elkaar verbonden, 
op deze wijze kan het stedelijke weefsel worden hersteld. 
Er kan meer wisselwerking ontstaan tussen de wijken 
Middelland en Oude Westen. Het in de wijken aanwezige 
programma zal beter worden benut wat een positief effect 
heeft op de ontwikkelingskansen van deze wijken.

Een aantal van de in de Rotterdamse Stijl en de nota 
Verbonden Stad geformuleerde uitgangspunten dienen 
als beoordelingskader voor de ruimtelijke effecten van de 
herinrichting:
•  Continuïteit en samenhang over de gehele lengte van 

het tracé; 
•  Verblijfskwaliteit (met name vertaald naar ruimte voor 

voetganger en fiets);
• Verbeteren dwarsverbindingen;
•  Beeldkwaliteit en de relatie met functie in de   

plinten;
• Toevoegen van bijzondere plekken.

Leef- en verblijfsklimaat
De ’s-Gravendijkwal - Henegouwerlaan is ontworpen in 
een tijd dat de auto nog niet een probleem was. Er was 
weinig verkeer en het rijden over het tunneltracé een uitje, 
een belevenis. Nu is het een drukke weg, die een barrière 
vormt tussen de wijken Middelland en Oude Westen.
 
Belangrijke inzet is het opheffen van de barrièrewerking 
om zodoende de leefbaarheid te vergroten. Leefbaarheid 
is een algemeen begrip dat in elk geval de verblijfskwaliteit 
van de openbare ruimten omvat. Verblijfskwaliteit 
omvat de beschikbare ruimte voor de voetganger en de 
fietser, de groenstructuur, de kwaliteit van bestrating; 
de verblijfskwaliteit wordt negatief beïnvloed door 
verkeersdrukte, slechte luchtkwaliteit en (teveel) geluid. Als 
Stadsboulevard is het streven naar ruime trottoirs met een 
robuuste groenstructuur, waarbij het verkeer in het midden 
van het brede profiel ligt (maximale verblijfskwaliteit aan 
de gevels). Leefbaarheid omvat ook de verbinding van 
buurten: het verloop van het stratenpatroon maar ook 
de continuïteit van passende voorzieningen in de plint, 
die de wijk-economie versterken. Van belang hierbij is 
dat de huidige maaiveldhoogte behouden blijft, en de 
toekomstige overkappingen van de open bak op dit 
maaiveld aansluiten, zodat een optimale toegankelijkheid 
en aansluiting wordt gewaarborgd. 

Het verbeteren van de verblijfskwaliteit kan een 
verandering van programma bewerkstelligen waardoor 
interessante plinten samen met een aantrekkelijke 
openbare ruimte positief gaan bijdragen aan de 
beleving van de ’s-Gravendijkwal-Henegouwerlaan. 
De monumentale bebouwing aan de ’s-Gravendijkwal - 
Henegouwerlaan vormen de wand van een boulevard met 
allure, waar het prettig is om te wonen. Zo ontstaat ook 
een aangename plek om te verblijven (wonen en werken), 
waar mensen uit de buurten op af komen.
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afbeeldingen uit de Cultuurhistorische Verkenning
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Milieu 
In het gebied ’s-Gravendijkwal - Henegouwerlaan zijn 
luchtkwaliteit en geluid(-hinder) bepalende milieufactoren 
op de verblijfskwaliteit en de leefbaarheid. Gezien de 
verkeersfunctie van de weg zal dit ook in de toekomst het 
geval blijven. Uitgangspunt is dat de milieuaspecten in de 
toekomst in sterke mate verbeteren ten opzicht van de 
huidige en autonome situatie.

Bouwwetgeving 
Uit de 1e fase van de uitwerkingsfase van de 
Voorkeursvariant 2.1 is gebleken dat het ontwerp van de 
verdiepte bak door de wetgever (ministerie van V&W en 
Rijkswater) wordt gezien als een dicht-open-dicht-open 
constructie en daarmee niet valt onder de Wet Aanvullende 
Regels Veiligheid Wegtunnels (WARVW). Uitgangspunt 
is dat ook voor de Geoptimaliseerde Voorkeursvariant dit 
principe geldt en hiermee dus ook niet binnen de WARVW 
valt.

 

 

wanden ontstaat ritmiek en de dubbele bomenrij fungeert 
als semitransparant dak waardoor flarden van vroeg 
twintigste-eeuwse panden te zien zijn. Op maaiveldniveau 
heeft de weg de allure van een groene stadsboulevard, 
zo was in het oorspronkelijke plan de opstaande betonnen 
rand van de open-bakconstructie afgezoomd met een 
haag waarin de platanen stonden. Hier kenmerkt het 
ontwerp zich juist door de menselijke maat, die onder 
meer zichtbaar is in de detaillering. Daarnaast is vooral 
ook de symbolische waarde van belang: als uiting van 
automobiliteit en ingenieurskunst uit de jaren dertig, en als 
symbool voor het vooruitgangsdenken van de stad.

Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is het van belang om 
met de genoemde kenmerken rekening te houden in de 
nieuwe situatie, en de ingrepen altijd te te beschouwen als 
onderdeel van het gehele tracé en Maastunnelcomplex.

Cultuurhistorische waarde
De tunneltraverse is onderdeel van het Maastunnel-
complex, dat bestaat uit de tunnel zelf, de gebouwen en 
de tunneltraverse. Het totale complex is voorbeschermd 
als rijksmonument. Nog dit jaar wordt de definitieve 
aanwijzing als rijksmonument verwacht. De 
monumentenstatus betekent dat er voor wijzigingen een 
monumentenvergunning nodig is. 

Voor het gehele tunnelcomplex is een cultuurhistorische 
verkenning uitgevoerd, waarvan de essenties als 
uitgangspunt in de verkenning en ontwerpopgave worden 
meegenomen. Het gehele complex is een monument van 
vooroorlogse wegenaanleg en automobiele vormgeving, 
dat civieltechnisch, stedenbouwkundig en architectonisch 
van grote waarde is door het innovatieve karakter. 
Het is een zorgvuldig vormgegeven route tussen het 
Kleinpolderplein en de huidige A16 bij IJsselmonde, waarin 
de dynamische beleving van de stad centraal staat

Voor het tracé zijn in de cultuurhistorische verkenning 
vier essenties benoemd: de routebeleving, stedenbouw, 
architectuur en symboliek. De routebeleving op de 
’s-Gravendijkwal - Henegouwerlaan kenmerkt zich door 
het afwisselend stijgen en dalen, de gestroomlijnde 
vormgeving van het tunneltracé, de ‘historische’ 
betonnen wanden, het groene bladerdak van de platanen 
boven de route en de voorbijflitsende wanden. Uit 
stedenbouwkundig oogpunt is het profiel van een weg met 
twee snelheden en twee duidelijk afgebakende werelden 
(wonen en transport) een te koesteren kwaliteit. Daarbij is 
vanuit de open-bakconstructie de stad te ervaren, en vice 
versa. 

De architectuur is in de verdiepte open-bakconstructie 
aangepast aan het perspectief van de voorbijrijdende 
automobilist. Het uitgangspunt is eenvoud, herhaling 
van architectonische elementen en een gestroomlijnde, 
ronde belijning. Door de vlakverdeling van de betonnen 
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EFFEctEN 



33

4



34

legenda overzichtsschema:
wit + groen  = beschikbare openbare ruimte
groen   = mate van verblijfskwaliteit 
zwart   = verdiepte open-bakconstructie

overzichtsschema en principe-doorsnede
Geoptimaliseerde Voorkeursvariant

overzichtsschema en principe-doorsnede
Voorkeursvariant 2.1
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4.1 Geoptimaliseerde Voorkeursvariant
Uitgangspunt van de Voorkeursvariant 2.1 was een 
maximale overkapping van de open-bakconstructie 
in de oost-west richting met als doel zoveel mogelijk 
verblijfsruimte en kwaliteit op maaiveld ten behoeve 
betere omgevingsrelaties. De extra openbare ruimte 
is toegevoegd in het midden van het profiel, waar dan 
ruimte is voor verbinding en verblijf; de extra toegevoegde 
openbare ruimte ligt direct op de open-bakconstructie 
en ligt tussen de twee ventwegen, die vrij direct voor de 
gevels liggen. 

Als resultaat van de workshops tijdens de verkenning is 
gezocht om de maximale overkapping niet alleen vanuit de 
lengte maar ook vanuit de breedte te realiseren. Door op 
de open-bakconstructie een uitkraging te maken waarop 
de ventwegen liggen (zie principeprofiel), ontstaat er extra 
ruimte op maaiveld over de gehele lengte van het tracé. 
 
De gewenste verblijfskwaliteit kan op deze wijze 
direct voor aan de gevels gemaakt worden, omdat 
er nu voldoende ruimte aan de gevelzijde is voor de 
boomstructuur, groen, het fietspad en het trottoir. 
Op verschillende plekken is een volledige overkapping 
ten behoeve van de noodzakelijke kruisingen, nieuwe 
verbindingen en verblijfsplekken nog steeds mogelijk.

Door de ligging van de ventwegen op de open-bakconstructie 
is bovendien een betere doorstroming en verkeersafwikkeling 
op maaiveld mogelijk, omdat het eenvoudiger is om linksaf- 
en rechtsaf bewegingen op de diversen kruisingen in te 
passen. Hierdoor kan het uitwisselpunt voor verkeer vanuit 
zuidelijke richting ter hoogte van de Henegouwerlaan (uit de 
Voorkeursvariant 2.1) worden verplaatst naar de bestaande 
aansluiting vanaf de Rochussenstraat. De Geoptimaliseerde 
Voorkeursvariant heeft alleen bij het Bentinckplein en bij de 
Rochussenstraat uitwisselpunten en over de rest van het 
tracé niet, waardoor een continu profiel mogelijk is. 
De Geoptimaliseerde Voorkeursvariant dient zoveel mogelijk 
tegemoet te komen aan:
•  De bezwaren en oplossingsrichtingen van de 

bewonersorganisaties;
• De identiteit en cultuurhistorische betekenis;
• Het toevoegen van kwaliteit op maaiveld. 
De Geoptimaliseerde Voorkeursvariant gaat uit van 
een gedeeltelijke overkapte open-bakconstructie 
vanaf Rochussenstraat tot aan Bentinckplein zonder 
uitwisselingspunten op de 1e Middellandstraat en het 
Weena. In de Geoptimaliseerde Voorkeursvariant wordt 
de overkapping echter niet alleen vanuit het lengteprofiel 
maar ook vanuit de breedte gerealiseerd (zogenaamde 
uitkragingen).

principe open bak (met gedeeltelijke overkappingen) 

principe bak met uitkragingen (en gedeeltelijke 
overkappingen) met ventwegen verder van gevels

4. VeRkennInG en effeCTen
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schets 
Geoptimaliseerde Voorkeursvariant
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principeprofiel (bestaande) entree vanaf Rochussenstraat
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principeprofiel met dek (ter plaatse Van 't Hoff-plein)principeprofiel standaard met inkraging



37

tro
tto

ir

fie
ts

pa
d

sc
hr

ik
st

ro
ok

gr
oe

ns
tro

ok

rij
ba

an

open tunnelbak

tro
tto

ir

fie
ts

pa
d

sc
hr

ik
st

ro
ok

gr
oe

ns
tro

ok

rij
ba

an

tro
tto

ir

fie
ts

pa
d

gr
oe

ns
tro

ok

ui
ts

ta
ps

tro
ok

pa
rk

er
en

rij
ba

an

rij
ba

an

pa
rk

er
en

ui
ts

ta
ps

tro
ok

gr
oe

ns
tro

ok

fie
ts

pa
d

tro
tto

ir

tro
tto

ir

fie
ts

pa
d

gr
oe

ns
tro

ok

ui
ts

ta
ps

tro
ok

pa
rk

er
en

rij
ba

an

open tunnelbak

rij
ba

an

pa
rk

er
en

ui
ts

ta
ps

tro
ok

gr
oe

ns
tro

ok

fie
ts

pa
d

tro
tto

ir

rij
ba

an

tro
tto

ir

fie
ts

pa
d

gr
oe

ns
tro

ok

ui
ts

ta
ps

tro
ok

pa
rk

er
en

rij
ba

an

gr
oe

n

rij
ba

an

pa
rk

er
en

ui
ts

ta
ps

tro
ok

gr
oe

ns
tro

ok

fie
ts

pa
d

tro
tto

ir

principeprofiel met opstelstroken t.p.v kruisingen schets Bentinckplein
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) 1 Met inpassing extra benodigde opstelcapaciteit 
) 2 Met inpassing extra benodigde opstelcapaciteit 
) 3 Met inpassing extra benodigde opstelcapaciteit 
) 4 Met instellen inrijverboden 

4.2 Verkeer
Op basis van verkeersprognoses van de Geoptimaliseerde 
Voorkeursvariant voor 2020 (bijlage C) in vergelijking met 
de huidige situatie (bijlage D) en de Voorkeursvariant 2.1 
(bijlage E), kan het volgende worden geconcludeerd: 
•  Er rijdt in 2020 in de Geoptimaliseerde Voorkeursvariant 

meer verkeer over maaiveld, circa 12.000 - 15.000 
motorvoertuigen per etmaal versus 23.000 in de bak. 
In de Voorkeursvariant 2.1 was dit circa 7.000 - 11.000 
op maaiveld en 29.000 motorvoertuigen per etmaal in 
de bak. Bij deze hoeveelheid voertuigen op maaiveld 
is de oversteekbaarheid goed te noemen. (vergelijk: 
Mathenesserlaan = 12.000 voertuigen/etmaal)

•  Het autoverkeer op maaiveld rijdt in de 
Geoptimaliseerde Voorkeursvariant verder van de 
gevel, omdat deze deels op de open-bakconstructie 
wordt gelegd;

•  Het profiel van de tunneltraverse tussen Bentinckplein 
en Rochussenstraat kan volledig als 2x2 profiel worden 
uitgevoerd in de Geoptimaliseerde Voorkeursvariant;

•  Het uitwisselpunt voor verkeer uit zuidelijke 
richting naar het Weena / Beukelsdijk verschuift 
in de Geoptimaliseerde Voorkeursvariant naar de 
Rochussenstraat; dit heeft  ook verkeerstechnische 
consequenties voor de lay-out van het kruispunt 
Rochussenstraat en aanrijroutes (routebegeleiding / 
bewegwijzering voor verkeer).

Om een goede vergelijking te maken is hiernaast een tabel 
opgenomen met daarin de belangrijkste doorstromings-
kenmerken van de tunneltraverse. Uit deze tabel zijn de 
volgende conclusies te trekken:
•  Het aantal herstelde verbindingen is in de 

Geoptimaliseerde Voorkeursvariant iets beter, omdat 
ook een extra langzaam verkeer oversteekpunt mogelijk 
is ter hoogte van de Henegouwerlaan;

•  In de tunneltraverse is de doorstroming in de 
Voorkeursvariant 2.1 bij de onderdoorgang van het 
Weena beperkt tot 2x1 rijstroken om de in/uitvoeger 
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tussen traverse en Weena mogelijk te maken, met 
name in de spits zal dit zorgen voor vertragingen. 
Dit aspect speelt niet in de Geoptimaliseerde 
Voorkeursvariant;

•  In de Voorkeursvariant 2.1 is de doorstroming van de 
kruisingen bij Nieuwe Binnenweg en Mathenesserlaan 
redelijk, omdat in de Voorkeursvariant 2.1 geen 
uitbreiding van het aantal rijstroken mogelijk is (en wel 
nodig).

Wat betreft de Voorkeursvariant 2.1 met een splitsing 
van rijstroken vanuit de bak bij de Henegouwerlaan is 
in de Planstudie 2009 al geconstateerd dat als gevolg 
van halvering van het aantal rijstroken in doorgaande 
richting naar het Bentinckplein van twee naar één de 
verkeersafwikkeling minder optimaal kan zijn. Gegeven de 
motie ’s-Gravendijkwal - Henegouwerlaan en daarmee de 
wenselijkheid om de 2x2 rijstroken te behouden in de bak 
(robuuste toekomstvaste verkeersoplossing), scoort de 
Geoptimaliseerde Voorkeursvariant op dit aspect beter.

Als gevolg van optimalisatie van de ligging van de 
ventwegen worden er verkeerskundig mogelijkheden 
geboden om een open-bakconstructie zonder 
uitwisselpunten tussen Rochussenstraat en Bentinckplein 
te creëren, waarbij de Middellandstraat wordt ondertunneld 
en het verkeer zowel in de bak als op het maaiveld goed 
kan worden afgewikkeld. 
Zowel betreffende doorstroming als inpassing (betreft 
leefbaarheid en de ruimtelijke mogelijkheden voor 
inpassing van de ventwegen en de afslaande bewegingen) 
en robuustheid van het verkeerssysteem gaat de voorkeur 
dan uit naar Geoptimaliseerde Voorkeursvariant. 

Tram
De tunneltraverse wordt op 4 plaatsen gekruist door de 
tram: Nieuwe Binnenweg (stadstram); Mathenesserlaan 
(omleidingspoor); 1e Middellandstraat (TramPlus); en 
Bentinckplein (stadstram). Op dit moment zijn de laatste 
2 kruisingen gelijkvloers. In beide varianten wordt de 
kruising van het doorgaande verkeer in de tunneltraverse 
met de 1e Middellandstraat ongelijkvloers. Dit komt de 
(doorstroming)kwaliteit van Tramplus in Oost-West richting 
en het autoverkeer in Noord-Zuid richting ten goede. 

Regionale Fietsroute 
De ’s-Gravendijkwal - Henegouwerlaan is onderdeel 
van een regionale route nummer 9 (Airportroute Delft 
– Maastunnel). Zowel vanuit verkeersintensiteiten en 
snelheid, als veiligheid en comfort van de regionale route 
is er een wens om vrijliggende fietspaden aan te leggen.

Routes voor specifieke doelgroepen: Routering 
Gevaarlijke Stoffen, Milieuzonering
Rotterdam kent geen routering van gevaarlijke stoffen 
waardoor de gemeente terug valt op de Wet Vervoer 
Gevaarlijke stoffen. In deze wet wordt gesteld dat 
het vervoer van alle gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld 
LPG, Ammoniak, Ontplofbare stoffen) afkomstig van 
hoofdwegen (rijksweg) naar de bestemming in de stad via 
de kortste weg moet plaatsvinden waarbij woonbebouwing 
zoveel mogelijk moet worden vermeden. Hierdoor is het 
mogelijk dat er over de ’s-Gravendijkwal - Henegouwerlaan 
vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. 

Indien door aanleg van de open-bakconstructie vanuit 
brandveiligheid het vervoer van gevaarlijke stoffen niet 
meer mogelijk is, dan kan dit middels een verkeersbesluit 
worden voorkomen. Dit dient in overleg met betrokken 
partijen te gebeuren waarbij rekening moet worden 
gehouden met veiligheidsaspecten op alternatieve routes. 
De ’s-Gravendijkwal - Henegouwerlaan is in de huidige 
situatie geen onderdeel van de milieuzonering. 

4.3 Verkeer in relatie met andere projecten
In de verkenning is rekening gehouden met een 
aantal ontwikkelingen die van invloed zijn op de 
verkeersintensiteiten en de inpassingvraagstukken op en 
rond de ’s-Gravendijkwal - Henegouwerlaan. 

Effecten van het verkeersplan Binnenstad
Uitgangspunt van het verkeersplan Binnenstad is dat er op 
termijn minder autoverkeer in het hart van de binnenstad 
rijdt. Er treden dan in hoofdzaak twee effecten op:
•  Het autogebruik voor het bestemmingsverkeer in de 

Binnenstad zal enigszins afnemen door maatregelen 
in de modal split; meer mensen gaan met fiets 
en openbaar vervoer. Voor de ’s-Gravendijkwal - 
Henegouwerlaan zal dit op maaiveld (parallelstructuur) 
een lichte vermindering van autoverkeer opleveren;

•  Het doorgaand autoverkeer door de Binnenstad zal 
als gevolg van een eventuele verluwing van onder 
meer de Coolsingel andere routes zoeken, zoals de 
’s-Gravendijkwal - Henegouwerlaan. Dit doorgaande 
verkeer zal dan vooral door verdiepte bak rijden, waar 
nog voldoende capaciteit is om dit op te vangen.

Effecten van aanleg van de A4 Delft – Schiedam en A13/16
De komst van de A13/16 heeft nauwelijks invloed op de 
’s-Gravendijkwal - Henegouwerlaan. De komst van een 
A4 Schiedam – Delft heeft een positief effect. Dit is reeds 
verwerkt in de verkeercijfers.

Gebiedsontwikkelingen Hoboken, Centraal District, 
Stadshavens
Bij de verkeersberekeningen is rekening gehouden met 
de gebiedsontwikkeling van Hoboken en Centraal District. 
In het plan Stadshavens wordt gedacht aan een nieuwe 
oeververbinding tussen de kop van de Sluisjesdijk en 
Vierhavenstraat. De effecten op de tunneltraverse zullen 
naar verwachting beperkt zijn.
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4.4 Ruimtelijke analyse en effecten
De tunneltraverse ligt op het grensvlak van twee wijken 
met elk een eigen karakter: het Oude Westen met 
afwisseling van 19e eeuwse stadsblokken en de stads-
vernieuwing / nieuwbouw met nieuwe pleintjes voor spel 
en verblijf. De wijk Middelland wordt gekenmerkt door een 
meer planmatige opbouw met (ruimere) woningen van eind 
19e / begin 20e eeuw aan straten en lanen met een ruimer 
groenprofiel. De tunneltraverse is momenteel vooral een 
scheiding tussen deze wijken, maar dient in de toekomst 
het bindend element tussen beide wijken te worden. 
Hiertoe worden bestaande verbindingen verbeterd, worden 
nieuwe (langzaamverkeers) verbindingen aangelegd, en 
krijgt de 
’s-Gravendijkwal - Henegouwerlaan het profiel van een 
Stadsboulevard met ruimte voor verblijf voor de inwoners 
van de omliggende wijken en een robuuste groenstructuur.

Naast de belangrijke nieuwe en verbeterde Oost-West 
relaties is ook de aanhechting in Noord-Zuid richting met 
de omgeving van belang. Niet alleen als verkeersfunctie 
van het tracé van en naar de Maastunnel, maar vooral ook 
om het gebied te verbinden met de gebiedsontwikkeling 
aan de noordkant (Central District) en zuidkant (Hoboken 
/ Coolhaven). Op deze wijze kan meegelift worden met 
de kansen en mogelijkheden van deze ontwikkelingen en 
transformaties van bestaande voorzieningen en plinten. 
 
De relatie van het gebied met de rivier en Het Park wordt 
hiermee eveneens versterkt, waardoor het nadrukkelijker 
wordt gekoppeld aan de stad en haar kwaliteiten.

Verbeteren verbindingen tussen de wijken
Beide varianten maken nieuwe dwarsverbindingen 
mogelijk voor de wijken aan weerszijden van de tunnel-
traverse. Met name nieuwe langzaamverkeersroutes als 
onderdeel van een informeel routenetwerk door de wijken 
wordt in beide gevallen gestimuleerd. De gelijkvloerse 
kruising bij de 1e Middellandstraat vervalt in beide 

Nieuwe Binnenweg

Rochussenstraat

Mathenesserlaan

1e Middellandstraat

Beukelsdijk

Weena

Betere verbindingen en oversteekbaarheid zorgt zowel voor (economische) ontwikkeling tussen 
Middelland en Oude Westen, als spin-off van gebiedsontwikkeling Central District en Hoboken.
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gevallen, hetgeen een verbetering is voor het verbindend 
auto-, tram- en fietsverkeer over deze straat in Oost-West 
richting vice versa.

Continuïteit en samenhang over hele lengte van de 
Stadsboulevard
In beide varianten is een eenduidig profiel te maken waarin 
ook een robuuste bomenstructuur kan worden aangelegd. 
Bij de Voorkeursvariant 2.1 wordt de continuïteit ter 
hoogte van het Weena onderbroken voor het maken 
van de uitwisseling tussen de tunneltraverse en het 
maaiveld. In de Geoptimaliseerde Voorkeursvariant is 
er geen uitwisselingspunt, waardoor de continuïteit van 
het profiel doorloopt van de Rochussenstraat tot aan de 
Statentunnel. In beide varianten vindt aan de "koppen" 
bij de Rochussenstraat en Bentinckplein en bij de aan-
sluitingen op de 1e Middellandstraat en het Weena een 
overgang plaats naar een ander profiel, dit in verband met 
de gekozen verkeersaansluiting ter plaatse. Voor beide 
varianten levert dit een vergelijkbare situatie op.

De continuïteit van de openbare ruimte sluit in de 
Geoptimaliseerde Voorkeursvariant beter aan op aan-
liggende ruimtes en straten zoals bij het Van ’t Hoffplein. 
Een enorme verbetering is de mogelijkheid tot het 
maken van een continue dubbele bomenrij, vanaf de 
Rochussenstraat tot aan het Weena.

Verblijfskwaliteit
In de Voorkeursvariant 2.1 wordt de extra verblijfsruimte 
gecreëerd bovenop de open-bakconstructie en daarmee 
in het midden van het profiel. Door de overkappingen, is 
het mogelijk openbare ruimte van circa 150 - 200 meter te 
maken. Doordat deze plekken tussen de ventwegen liggen 
en onderbroken ‘stukken’ openbare ruimte zijn, is de extra 
beschikbare openbare ruimte niet maximaal te benutten en 
is bovendien niet bij iedereen voor de deur.
In de Geoptimaliseerde Voorkeursvariant komt de extra 
verblijfsruimte direct aan de gevel te liggen, doordat de 

Voorkeursvariant 2.1 Geoptimaliseerde Voorkeursvariant
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uitsnede schets Geoptimaliseerde Voorkeursvariant 
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ventwegen op een uitkraging van de open-bakconstructie 
liggen. Hierdoor ligt de extra openbare ruimt in principe bij 
iedereen voor de deur, oversteken naar de aanliggende 
wijken kunnen op dezelfde wijze als de Voorkeursvariant 
2.1 gemaakt worden. Bovendien ligt de ventweg verder 
van de gevels en voordeuren af en is de ruimte als 
continue zone langs de hele tunneltraverse van noord tot 
zuid als flaneerstrook in te richten en te benutten. Deze 
ruimte kan worden gebruikt voor een robuuste groen-
structuur, kleinschaliger groen, een breed trottoir met 
mogelijkheden voor terrassen en het mogelijk inpassen 
van een fietspad. 

Realiseren van bijzondere plekken
In beide varianten worden bijzondere plekken gecreëerd 
gekoppeld aan de buitenruimte in het midden van de straat 
(Voorkeursvariant 2.1) dan wel de buitenruimte langs de 
gevel (de Geoptimaliseerde Voorkeursvariant). In beide 
varianten is met name het Van ‘t Hoff-plein de plek voor 
een bijzonder moment als onderdeel van de woonsfeer. 

Beeldkwaliteit in relatie tot de functies in de plinten
De panden aan de ’s-Gravendijkwal –Henegouwerlaan in 
relatie met de inrichting van de brede trottoirs, de dubbele 
bomenrij en de inrichting van de ventwegen bepalen in 
de toekomst de beeldkwaliteit van de ’s-Gravendijkwal 
-Henegouwerlaan. Met de potenties tot functiewijziging 
zullen ook de panden veel beter tot hun recht komen.
In beide varianten zijn de mogelijkheden voor versterking 
van bestaande woonfuncties en veranderingen naar 
gewenste stedelijke functies voor het overgrote deel gelijk. 
Rond het Van ’t Hoff plein ontstaat in beide gevallen een 
aantrekkelijk stedelijk (woon)milieu op de grens van de 
aanliggende wijken. 
 

referentie voor de Geoptimaliseerde Voorkeursvariant: 
brede trottoirs aan de gevel met mogelijkheid voor verblijf 
en routing, direct aan de voordeuren gelegen (Morales).

Voorkeursvariant 2.1: verblijfsruimte in het midden 
bovenop de tunnelbak met aan beide zijden de ventwegen
(Morales).

4.5 Cultuurhistorische inpassing 
In de Cultuurhistorische Verkenning van het Maastunnel-
complex (Urban Fabric | Steenhuis stedenbouw / 
landschap, november 2009) zijn de essenties van het 
gehele Maastunneltracé vastgelegd in de vier thema’s 
automobiliteit, stedenbouw, architectuur en symboliek (zie 
hoofdstuk uitgangspunten).

Beide varianten zijn van invloed op de benoemde 
essenties, en grijpen in op de beleving van automobiliteit 
en de stedebouwkundige relatie van het tracé tot de 
omgeving. De nieuwe dichte delen verminderen de 
zichtrelatie tussen traverse (beneden) en stad (boven); bij 
de (te handhaven) open delen blijft deze relatie behouden. 
In de verdere uitwerking is dit een ontwerpopgave. 

Ten aanzien van de stedebouwkundige essentie bieden 
beide varianten extra ruimte op maaiveld voor de 
“langzame bovenwereld” en worden extra dwarsrelaties in 
de structuur van de stad gelegd. De mate van beleving van 
de stad vanuit de tunnelroute veranderd, afhankelijk van 
de lengte van de nieuwe delen en mate van overkraging. 
 
Architectonische aandachtspunt is het onderzoeken 
van het handhaven van bestaande concepten van 
materialisatie en detaillering en deze mee te nemen 
in een nieuw samenhangend ontwerp voor de gehele 
traverse. Ook in symboliek zal een nieuwe tunneltraverse 
veranderen: niet alleen uiting van ingenieurskunst, 
automobiliteit en vooruitgangsdenken, maar mogelijk ook 
een symbool voor de de klimaatambities van de stad. 

Van belang is in beide varianten om de cultuurhistorische 
essenties mee te nemen in een nieuw ontwerp als 
onderdeel van het gehele maastunneltracé. 
In bouwkundige en architectonische uitwerking, dient te 
worden onderzocht hoe bestaande aspecten in een nieuw 
ontwerp voor de traverse passen.
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4.6 Milieu (luchtkwaliteit en geluidhinder)
Luchtkwaliteit 
De luchtkwaliteit is voor de tunneltraverse een belangrijk 
aandachtspunt, dat van invloed is op de leefbaarheid. 
Voorkeursvariant 2.1 voldoet over de gehele lengte aan de 
normen voor fijn stof en stikstofdioxide (NO2) conform de 
Wet Luchtkwaliteit*. 

De Geoptimaliseerde Voorkeursvariant voorziet in een 
tracé waarbij de doorgaande verkeersstroom tussen 
het Bentinckplein en de Rochussenstraat verdiept 
in de open-bakconstructie wordt afgewikkeld en het 
bestemmingsverkeer op maaiveld rijdt. De verkeersstroom 
op maaiveld is daardoor in de Geoptimaliseerde 
Voorkeursvariant groter dan die in de Voorkeursvariant 2.1. 

Voor de Geoptimaliseerde Voorkeursvariant zijn door IGWR 
indicatieve berekeningen uitgevoerd. Hierbij is uitgegaan 
van een gedeeltelijk overkapte open-bakconstructie 
met een uitkraging aan beide zijden. Voor de delen van 
het tracé is uit de berekeningen gebleken dat de NO2 
(stikstofoxide) en de fijnstof concentraties ter hoogte van 
de gevels bij de Geoptimaliseerde Voorkeursvariant lager 
zijn dan bij Voorkeursvariant 2.1. Dit ondanks dat er bij de 
Geoptimaliseerde Voorkeursvariant meer verkeer over de 
ventwegen gaat rijden. Uit eerder onderzoek is bekend 
dat er grote effecten zijn te verwachten aan de uiteinden 
van de overkappingen, deze effecten zijn hoger bij langere 
overkappingen. Uit windtunnelonderzoek is gebleken 
dat een overkapping met een lengte van circa 160 meter 
mogelijk is. De maximale overkappingslengte in combinatie 
met de uitkragingen zal in de planstudie door middel van 
een aanvullend windtunnelonderzoek definitief worden 
vastgesteld. 
Te grote lengten van overkappingen en uitkragingen 
geven overschrijdingen van de grenswaarden volgens 
de Wet Luchtkwaliteit. Hoe hoger de overschrijding van 
de wettelijke grenswaarden, hoe groter de inspanning 
moet zijn om deze overschrijding door extra maatregelen 

teniet te doen. Het gaat daarbij deels om innovatieve 
maatregelen ter voorkoming van te hoge concentraties. 
In de afweging van de verschillende varianten is het 
belangrijk de effecten op de luchtkwaliteit en de noodzaak 
en realiseerbaarheid van aanvullende maatregelen mee te 
laten wegen. 

* rapport Luchtkwaliteitonderzoek reconstructie ’sGravendijkwal 
Rotterdam, Rappportnummer V 1003-1-RA d.d. 7 december 2009 
uitgevoerd door Peutz BV. 

Effecten Voorkeursvariant 2.1
De doorsnede van Voorkeursvariant 2.1 is ten opzichte 
van de Geoptimaliseerde Voorkeursvariant
minder gunstig voor zowel luchtkwaliteit en geluidhinder 
omdat de doorgaande weg niet helemaal is afgeschermd 
en de ventwegen dicht bij de gevel liggen. De afstand van 
de gevel tot beide bronnen (doorgaande weg in open-
bakconstructie en ventweg) van luchtverontreiniging en 
geluidhinder is daardoor relatief kort en het effect groot.

Effecten Geoptimaliseerde Voorkeursvariant
Het profiel van de Geoptimaliseerde Voorkeursvariant 
is gunstiger voor luchtkwaliteit omdat de afstand tot 
de ventwegen en door de uitkraging de afstand tot het 
doorgaande verkeer groter is dan in Voorkeursvariant 
2.1. Tevens zorgt de doorsnede (zonder middenwand 
in de open-bakconstructie) dat turbulentie -en daardoor 
menging- optreedt, waardoor het tunneleffect ontbreekt en 
de luchtkwaliteit aan de uiteinden weinig wordt beïnvloed. 
Voor geluidhinder is deze doorsnede ook gunstig omdat 
de doorgaande route door de open-bakconstructie is 
afgeschermd door de uitkraging en de ventwegen verder 
van de gevel liggen. 

Op basis van verkeerscijfers, wegontwerp (verdiept en 
op maaiveld) en alignement en doorsnede van de open-
bakconstructie (inwendige breedte, diepte, grootte van 
de uitkraging) kunnen de milieueffecten (lucht en geluid) 
in de volgende fase worden vastgesteld. De toetsing 
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van de absolute waarden aan grenswaarde conform 
regelgeving vindt plaats aan de gevel. Belangrijk daarbij 
is de verhouding verkeer in de open-bakconstructie 
versus het verkeer van de ventwegen op de uitkraging. 
Bij de bepaling van de luchtkwaliteit op de gevel, zal ook 
een nadere verfijning van de invloed van het verkeer op 
de luchtkwaliteit met behulp van windtunnelonderzoek 
plaatsvinden. Plaatsing van bomen, de mate van 
doorstroming zijn daarbij belangrijke parameters voor de 
bepaling van de “milieubelasting” op de gevel (relatieve 
verbetering ten opzichte van de autonome ontwikkeling 
en/of huidige situatie) en de geluidscontouren. 

4.7 Brandveiligheid 
Voorkeursvariant 2.1
De open-bakconstructie is met betrekking tot brand-
veiligheid het meest ideaal. Rook en hitte kunnen vrij 
opstijgen en hoge concentraties van rook en hitte zullen 
niet voorkomen, waardoor weggebruikers ruim de tijd 
hebben om te vluchten. De bereikbaarheid van een 
ongeval voor hulpverleners zal vanaf de kruisingen aan 
de uiteinden van de verdiepte delen moeten plaatsvinden. 
Door de afwezigheid van een scheiding van de weghelften 
is de oversteekbaarheid van de middenberm goed. Voor 
hulpverleners van brandweer en ambulance zijn de 
omstandigheden m.b.t. rook en hitte voor het uitvoeren 
van werkzaamheden eveneens redelijk goed.

Geoptimaliseerde Voorkeursvariant 
De Geoptimaliseerde Voorkeursvariant met uitkraging 
heeft effect op de brandveiligheid, doordat er een kans is 
op brandoverslag naar voor- of achtergelegen voertuigen 
(via plafond van de uitkraging). Door een gedetailleerde 
berekening kan de mate van uitkraging in de Planstudie / 
Definitief Ontwerp nauwkeurig bepaald worden, aangevuld 
met een gedetailleerd windtunnelonderzoek. In het 
algemeen kan gezegd worden dat de  mate van uitkragen 
in combinatie met een dwarswind loodrecht op de weg-as 
mogelijkerwijs het opstijgen van rook uit de traverse kan 

bemoeilijken. De bereikbaarheid van een ongevalplaats 
bij de Geoptimaliseerde Voorkeursvariant is gunstig door 
het ontbreken van een (doorlopende) middenscheiding 
van de weghelften. De condities voor rook en hitte tijdens 
hulpverlening zijn redelijk gunstig voor hulpverleners.

De mate van uitkraging en de lengte van de overkappingen 
kunnen gemaximaliseerd worden op basis van aanvullend 
onderzoek naar brandontwikkeling en windinvloeden. 
Hierbij is het principe het beheersbaar maken van de 
vast te stellen brandscenario’s een uitgangspunt voor 
het bepalen van de benodigde brandbestrijdings- en 
veiligheidsvoorzieningen. Een belangrijk uitgangspunt 
is welk type voertuigen worden toegelaten op de 
hoofdrijbanen in de verdiepte bak. Het niet toelaten van 
gevaarlijke stoffen of zelfs vrachtverkeer kan een extreem 
brandscenario uitsluiten. De mogelijkheden hiertoe dienen 
verder te worden onderzocht in de planstudie. Bij het 
vaststellen van de zowel de mate van overkapping en 
uitkraging zal ook bestudeerd worden welke mogelijkheden 
er zijn voor rookafzuiging.

Verder is er aandacht nodig voor brandbestrijdings-
procedures (aanvalsplannen) en hulpverleningsprocedures 
bij het vaststellen van benodigde alarmerings-, en 
signaleringsinstallaties, alsmede voor verkeersregulering 
tijdens calamiteiten (slagbomen, e.d.). Het plaatsen 
van barrières tussen de rijrichtingen zal voor zowel 
het voorkomen van incidenten als het beheersen van 
calamiteiten een belangrijke rol spelen. Een barrière hoeft 
geen grote/onoverkomelijke hindernis te vormen voor 
hulpverlening in geval van een calamiteit.

De beheers- en calamiteitenscenario’s en de veiligheids-
voorzieningen voor de ’s-Gravendijkwal- Henegouwerlaan 
zullen worden afgestemd met de maatregelen voor de 
Maastunnel. In de verdere uitwerking van de planstudie 
en het definitieve ontwerp zullen alle noodzakelijke 
voorzieningen worden meegenomen in het ontwerp.
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principe open-bakconstructie Voorkeursvariant 2.1

principe open-bakconstructie 
Geoptimaliseerde Voorkeursvariant 
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4.8 Techniek
Bouwmethode en fasering
De nieuwe open-bakconstructie aansluitend op de bestaande 
kunstwerken en ook de overkappingen op de bestaande 
kunstwerken borduren voort op de afmetingen van de 
bestaande onderdoorgangen (4,10 meter verkeerskundige 
doorrijhoogte en 4,30 meter als bouwkundige inwendige 
maat). 
Bij verlenging en overkapping van de bestaande 
kunstwerken zijn met name de duurzaamheid van de 
bestaande (oude) constructies, aanpassingen van 
bestaande constructies voor nieuwe (verplichte) 
veiligheidsvoorzieningen en de constructieve aansluiting 
van nieuw op oud van belang. Teneinde de nieuwe dicht-
open-dicht-open constructie (gedeeltelijk overkapte 
verdiepte bakconstructie) toe te passen wordt een natte-
ontgravingsmethode toegepast, behalve voor de te slopen 
inritten, alwaar wordt uitgegaan van droog ontgraven. Met 
deze bouwmethodiek worden diepe grondwaterbemalingen 
zoveel mogelijk gereduceerd.

Geoptimaliseerde Voorkeursvariant

In dit principe zijn de ventwegen uitkragingen die 
gedeeltelijk boven de randen van de bak gepositioneerd, 
het overstek naar buiten wordt ondersteund door 
funderingpalen. Dimensies constructie zijn verzwaard ten 
opzichte van open bak. De constructie moet ten opzichte 
van Voorkeursvariant 2.1 het uitkragen van de ventwegen 
mogelijk maken. Deze naar binnen geschoven ventwegen 
zullen worden belast met de hoogste verkeerbelasting en 
moeten bovendien ter plaatse van de Henegouwerlaan 
een trambaan kunnen dragen. Bij de belangrijke kruisingen 
(Mathenesserlaan, 1e Middellandstraat en Weena) kan 
een geheel gesloten doorsnede nodig zijn.

Aandachtspunten:
- paalfundatie in relatie tot bestaande K&L/rioleringen
- overkapping en uitkragingen versus (tunnel)veiligheid;
- overkapping / uitkraging / constructieve afmetingen / 
  paalfundering 

4.9 Beheerconsequenties
De Geoptimaliseerde Voorkeursvariant met een nieuwe 
doorgaande verdiepte open-bakconstructie, kent enkele 
beheermatige gevolgen:

Hinder bij werkzaamheden 
Als er onderhoud aan dit kunstwerk wordt uitgevoerd, 
zal over de gehele lengte tussen de uitwisselpunten 
Bentinckplein en Rochussenstraat één rijrichting 
dienen te worden afgesloten. Daar dagafsluitingen 
grote verkeershinder opleveren, zal het reguliere 
onderhoud vooral ’s nachts moeten worden ingepland, 
die geluidsoverlast veroorzaken. Rekening moet 
worden gehouden met gemiddeld 10 tot 15 reguliere 
nachtafsluitingen per jaar.

Renoverend onderhoud bestaande kunstwerken
De nieuwe onderdoorgang wordt aan beide zijden 
aangesloten op de bestaande kunstwerken, die beide 
ruim 70 jaar geleden zijn aangelegd. Deze kunstwerken 
zijn nog maximaal 40 jaar in stand te houden, op 
voorwaarde dat er op korte termijn een renovatie 
plaatsvindt, dilatatievoegen worden hersteld, de 
verharding wordt vervangen en de betondekking wordt 
verhoogd. Deze renovatie is dus technisch noodzakelijk, 
onafhankelijk van de aanleg van de nieuwe verdiepte 
bakconstructie tussen beide bestaande bakconstructies. 
Het ligt echter in lijn dat deze werkzaamheden gelijktijdig 
met de aanleg van de aansluitende nieuwe constructie 
uit te voeren. 

Zonder deze renovaties wordt de restlevensduur 
aanzienlijk verkort en kan veelvuldig storingsonderhoud 
worden verwacht, met veel verkeershinder van dien. 
Bovenstaande houdt ook in dat binnen 40 jaar na 
de aanleg van de nieuwe constructie de sloop, dan 
wel grootschalige reconstructie van de aansluitende 
kunstwerken technisch noodzakelijk is. Overigens kan 
verwacht worden dat dit binnen die periode ook om 
functionele redenen wenselijk is. 

Voorkeursvariant 2.1

Dit betreft de standaardoplossing voor de open bak 
constructie van variant 2.1. Hierbij bevinden zich in de bak 
2x2 rijstroken, de ventwegen bevinden zich naast de bak. 

Aandachtspunten:
- fundatie in relatie tot bestaande K&L/rioleringen
- overkapping versus (tunnel)veiligheid;
- overkapping / constructieve afmetingen / fundering 
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* In de volgende fase wordt het definitieve effect berekend en de benodigde maatregelen aangegeven
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5.1 Conclusies
Beide varianten kunnen de drager zijn van de 
gebiedsontwikkeling rondom ’s-Gravendijkwal - 
Henegouwerlaan met betere verbindingen tussen de 
aanliggende wijken en een verbetering van het leef- en 
verblijfsklimaat voor de bewoners, met behoud van een 
robuuste toekomstvaste verkeersafwikkeling. Op meerdere 
aspecten scoort de Geoptimaliseerde Voorkeursvariant 
beter dan de door het bestuur vastgestelde 
Voorkeursvariant 2.1.(No regret deel fase 1). De Oost-
West verbindingen worden in beide varianten verbeterd 
en versterkt. In beide varianten wordt de kruising met de 
Middellandstraat vervangen door ongelijkvloerse kruising, 
hetgeen een verbetering is van de oversteekbaarheid 
ter plekke. Ook de inrichting van de openbare ruimte 
ter plaatse zal hierdoor verbeterd kunnen worden. Door 
de afwezigheid van een uitwisselpunt met het Weena, 
is er in de Geoptimaliseerde Voorkeursvariant in de 
Henegouwerlaan extra ruimte om een nieuwe Oost-West 
verbinding op maaiveld te maken en zo beide wijken te 
verbinden.

De Geoptimaliseerde Voorkeursvariant scoort ook beter op 
continuïteit en samenhang van het gehele tracé, door het 
ontbreken van de aansluitingen tussen boven en beneden 
in de Henegouwerlaan, zoals in de Voorkeursvariant 
2.1. Ook de brede stoep langs de gevels biedt meer 
een bindend en samenhangend element in het profiel, 
dat daardoor ook beter aansluit bij de principes van de 
stadsboulevards uit de Rotterdamse Stijl. Meer ruimte voor 
de gevels betekent ook meer ruimte voor groen, wat in de 
Geoptimaliseerde Voorkeursvariant betekent dat er bomen 
van de 1e grootte (15 meter +) toegepast kunnen worden 
in een optimale groeiomstandigheid. 
Meerwaarde wordt bovendien gehaald omdat zo ook de 
Noord-Zuid verbindingen worden versterkt naar zowel 
Centraal District in het noorden als Hoboken / EMC en de 
rivier in het zuiden.

Het toevoegen van nieuwe openbare plekken en ruimte 

voor verblijf heeft in beide varianten een positief effect 
op de leefomgeving en de mogelijkheid voor nieuwe 
economische ontwikkelingen en voorzieningen. De 
situering van de nieuwe openbare ruimte op de open-
bakconstructie (Voorkeursvariant 2.1) geeft dan vooral 
pleinen als nieuwe schakel in de Oost-West verbindingen, 
waarbij de relatie met de aanliggende bebouwing minder 
functioneel is. In de Geoptimaliseerde Voorkeursvariant 
heeft de ligging van de openbare ruimte direct aan de 
gevel meer gebruiksmogelijkheden voor medegebruik 
vanuit de plintfuncties (bv. terras) en aan de bewoners, 
terwijl de overkapping tussen de ventwegen minder een 
gebruikskwaliteit heeft, maar wel ook de verbindende 
schakel vormt tussen de verschillende wijken. 

Vanuit cultuurhistorie is nog geen beoordeling van 
de varianten te geven, aangezien pas een integrale 
ontwerpvariant ter beoordeling aan de betreffende 
adviescommissies wordt voorgelegd.

Betreffende verkeer scoort de Geoptimaliseerde 
Voorkeursvariant beter dan de Voorkeursvariant 2.1., 
doordat over het gehele tracé het 2 x 2 profiel in de 
open-bakconstructie kan worden gecontinueerd. 
Door verschuiving van het uitwisselpunt rijdt er wel 
meer verkeer over de ventwegen, maar dit valt 
binnen de bandbreedte van aanvaardbare drukte. 
Bij deze hoeveelheid voertuigen op maaiveld is de 
oversteekbaarheid goed te noemen. Daarnaast maakt 
de Geoptimaliseerde Voorkeursvariant een aantal extra 
oost-west verbindingen in de Henegouwerlaan mogelijk, 
hetgeen met name voor langzaamverkeersroutes ter 
plaatse een verbetering oplevert.

Op geluid en luchtkwaliteit scoort de Geoptimaliseerde 
Voorkeursvariant naar verwachting beter, de exacte 
kwaliteitsverbetering wordt bepaald in de volgende 
fase. De werkelijke toets kan dan pas plaatsvinden als 
modelberekening voor de effecten worden uitgevoerd. 
Bij kritische waarden (rondom de grenswaarden) is 

voor bepaling luchtkwaliteit een windtunnelonderzoek 
noodzakelijk. De dimensionering van de uitkraging en het 
aantal overkappingen en de lengte hiervan dient in relatie 
tot de luchtkwaliteit en de veiligheid verder ontworpen te 
worden.

In principe zijn beide varianten onderworpen aan een 
gelijk veiligheidsniveau en zullen vergelijkbaar scoren 
gebruik makend van specifiek op het ontwerp toegepaste 
veiligheidsmaatregelen. Dit traject wordt in de volgende 
fase verder doorlopen. 

Concluderend kan worden gesteld dat beide varianten 
positief scoren op de meeste aspecten. Qua leef- 
en verblijfsklimaat en ruimtelijke kwaliteit, scoort de 
Geoptimaliseerde Voorkeursvariant beter. Ook de score 
op milieu van de Geoptimaliseerde Voorkeursvariant is 
minimaal goed (+++) en kan na doorrekening van de 
daadwerkelijk effecten mogelijk nog hoger scoren. 
Belangrijk verschil in de effectscore is te vinden in de 
maatschappelijke acceptatie. De eerder vastgestelde 
Voorkeursvariant 2.1 levert bij bewoners en 
belangenorganisaties op een aantal essentiële punten 
kritiek op. Vooral de daarin noodzakelijke uitwisseling 
ter hoogte van de Henegouwerlaan wordt door de 
belanghebbende afgewezen. In de Geoptimaliseerde 
Voorkeurs-variant is dit aspect ondervangen door de 
ventwegen op de uitkraging van de open-bakconstructie 
te laten rijden, zodat de toename van het verkeer zowel 
verkeerstechnisch als ruimtelijk goed op te vangen en af 
te wikkelen is. Met het nieuwe profiel inclusief ruime zones 
met kwaliteit aan de gevel, is ook de maatschappelijke 
acceptatie van de Geoptimaliseerde Voorkeursvariant 
hoog.

5.  COnClUSIeS en AAnBeVelInGen
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5.2 Aanbevelingen en vervolgopgaven
In de volgende fase dienen de volgende opgaven 
te worden uitgewerkt voor de Geoptimaliseerde 
Voorkeursvariant:

Algemeen
•  Integrale uitwerking profiel vanuit techniek, ruimtelijke 

samenhang en verkeer;
• Architectonische uitwerking met internationale allure;
• Meenemen duurzaamheidaspecten in de uitwerking;
•  Afstemming met aanliggende projecten 

engebiedsontwikkelingen versterken.

Cultuurhistorie
•  Meenemen cultuurhistorische essenties in een nieuw 

ontwerp als toekomstig monument;
•  Uitgaan van het bestaande monument en materialisatie 

en onderzoeken hoe dit in nieuw ontwerp mee te 
voeren;

•  Ingrepen in monumentale delen van de 
Maastunneltraverse onderbouwen.

Buitenruimte
•  Uitwerken inrichtingsplan als integraal onderdeel van 

gebiedsontwikkeling;
 
Verkeer
•  Als gevolg van de toenemende hoeveelheid verkeer op 

de traverse en veranderde uitwisseling (meer verkeer 
op maaiveld) zijn de volgende ontwerpopgaven te 
definiëren:

 - Bentinckplein: inpassen extra opstelstroken 
  - Statentunnel: inpassen extra rijstroken van en naar 
        het Weena (parallelbuizen) in combinatie met 
        trambaan 
 •  Uitwerking voorstel gevaarlijke stoffenroute voor de 

traverse;
• Inpassing tramsporen Henegouwerlaan – Statentunnel;
• Inpassing regionale fietsroute.

Veiligheid
•  Nader onderzoek naar (brand) veiligheid en 

noodzakelijke maatregelen en voorzieningen.

Bouwmethode en fasering
•  Opstellen van maatregelen voor blijvende 

bereikbaarheid van de directe omgeving en de hele stad 
tijdens de bouw (omleidingsroutes).

Duurzaamheid
• Inventariseren toe te passen technieken;
• Integratie in ontwerp, keuze technieken en effecten.
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Achtergronden verkeersaspecten
 
Geoptimaliseerde Voorkeursvariant i.r.t. verkeersaspecten
Aan de hand van de raadsmoties ’s-Gravendijkwal - 
Henegouwerlaan d.d. 18 februari 2010 en Verkeer in 
goede banen d.d. 3 december 2009 en aan de hand de 
verkenning “Naar een Beter Stadsklimaat” uit 2008 is 
gekeken naar de optimalisatie van de voorkeursvariant 
met daarbij de verkeerskundige inpassing van 
de tunneltraverse. Aanleiding zijn de volgende 
ontwikkelingen:
•  vergroting van de projectgrenzen: op basis van de 

Planstudie uit 2009 en de Uitwerkingsfase van de 
hieruit voortgekomen Voorkeursvariant 2.1 is het 
studiegebied tussen Rochussenstraat en Weena 
verlengd tot en met het noordelijker gelegen 
Bentinckplein, teneinde een robuuste oplossing te 
kunnen maken die de doorstroming in de traverse en 
op het maaiveld de komende jaren op orde houdt. 
Hierbij moet een integrale uitwerking gemaakt worden 
van de ondertunneling van de 1e Middellandstraat 
gecombineerd met een verkeerskundig robuuste 
oplossing voor de kruisingen Weena en Bentinckplein; 

•  optimalisatie van de mogelijkheden van ligging van de 
ventwegen: vanuit de wens om meer verblijfskwaliteit 
aan de gevels van de ’s-Gravendijkwal en 
Henegouwerlaan te creëren is nu ook de mogelijkheid 
tot het verplaatsen van de ventwegen meer naar het 
midden van de traverse onderzocht. 

Gevolgde werkwijze
Aan de hand van de geschetste uitgangspunten en 
analyse van de verkeersstromen is een zevental 
(verkeerskundige) parameters benoemd die van invloed 
zijn op de gewenste vormgeving van ondertunneling 
van de traverse. Per parameter is benoemd welke 
inpassingmogelijkheden er mogelijk zijn. Het gaat hierbij 
om:

1)  dwarsprofiel in de traverse: de ligging van de open-
bakconstructie versus de ligging de van de ventwegen

2)  aantal benodigde rijstroken in de traverse: zowel op 
maaiveld als in de open-bakconstructie;

3)  ligging van uitwisselpunten: bij het Weena, bij de 1e 
Middellandstraat, bij Rochussenstraat of combinaties 
hiervan. Het gaat hier om een zeer veel mogelijkheden, 
waarvan op basis van eerdere Verkenningen en de 
Planstudie uiteindelijk tien mogelijkheden nader zijn 
onderzocht:

•  1. huidige situatie, met uitwisselpunt op 
Middellandstraat (variant 1 Verkenning 2008)

•  2. uitwisselpunt vanuit bak voor Weena (varianten 2 uit 
verkenning 2008 / Planstudie 2009)

•  3a. uitwisselpunten vanuit bak voor Weena en 
Middellandstraat (variant 3a Verkenning 2008)

•  3b. uitwisselpunten vanuit bak voor Middellandstraat 
(variant 3b Verkenning 2008)

•  3c. uitwisselpunten vanuit bak voor Weena en 
Middellandstraat en in bak vanaf Middellandstraat 

•  3d. uitwisselpunten vanuit bak voor Weena en bak in 
vanaf Middellandstraat 

•  4. geen uitwisseling vanuit bak (variant 4 uit Verkenning 
2008)

•  5a. partiële uitwisselpunten, opgang vanuit bak voor 
Middellandstraat, inrit vanaf Weena in Henegouwerlaan 
(bewonersvariant A uit Verkenning Bewonersvarianten 
2009)

•  5b. opgang en inrit vanuit / naar bak voor 
Middellandstraat ( bewonersvariant B = variant 3b 
Verkenning 2008)

•  5c. partiële uitwisselpunten, inrit vanaf Middellandstraat 
in bak, opgang vanuit bak voor Weena (= deels 
bewonersvariant C uit Verkenning Bewonersvarianten 
2009) 

4) configuratie van de uitwisselmogelijkheden Weena: 
a) op- en neergangen vanuit open-bakconstrutie, 
b) ondergronds aansluiten, 
c) gelijkvloers kruispunt op maaiveld.

5)  Statentunnel: (inpassings)mogelijkheden voor 
verbetering van de doorstroming; 

a)  Optimaal benutten bestaande tunnelbuizen voor 
verwerking extra verkeer

b) Inpassen extra buizen voor verwerking extra verkeer
6)  kruispunt Bentinckplein: (inpassings)mogelijkheden 

voor verbetering van de doorstroming; 
a) toevoegen extra opstelcapaciteit voor autoverkeer
b) weghalen rijrichtingen voor autoverkeer
c) ongelijkvloers kruisen van verkeer
7)  Kruispunt Rochussenstraat: (inpassings)mogelijkheden 

voor verbetering van de doorstroming; 
a) toevoegen extra opstelcapaciteit voor autoverkeer
b) weghalen rijrichtingen voor autoverkeer
c) ongelijkvloers kruisen van verkeer
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Afbeelding: ligging van uitwisselpunten (parameter 3)

Bovenstaande afbeelding geeft een voorbeeld van de 
mogelijkheden vanuit de 3e parameter: verschillende 
configuraties van uitwisselpunten. In bijlage 1  zijn alle 
parameters schetsmatig weergegeven.

Op basis van de genoemde parameters is een veelheid 
aan combinaties / varianten mogelijk met betrekking tot 
de inpassing van de overkapping van de ’s-Gravendijkwal 
- Henegouwerlaan. Hieronder vallen ook de varianten die 
onder meer door bewoners in 2009 zijn ingediend, als de 
varianten uit de verkenning 2008 en de daaruit gekomen 

varianten 1 en 2 (incl. Voorkeursvariant 2.1). Mede op 
basis van de gehouden workshops is voor de verschillende 
parameters een aantal conclusies getrokken, die hieronder 
beschreven zijn. 

Kernconclusies: 
1) dwarsprofiel: 
Een centrale ligging van de ventwegen (deels of geheel 
bovenop de hoofdroute) levert ruimtewinst op voor een 
goede verkeersafwikkeling op kruispuntniveau met de 
hierbij gewenste inpassing van centrale kruispunten 

bovenop de bak. Uit oogpunt van buitenruimte en 
verkeerskundige inpassing is dit de meest wenselijke 
variant. Belangrijk hierbij is wel de parkeerfunctie aan 
de ventwegen gekoppeld te houden. Een variant met 
een middenligging van de ventwegen op de bak in 
combinatie met handhaving van de ventwegen op de 
bestaande locatie (voor ontsluiting van het parkeren langs 
de woningen, zie onder) is uit oogpunt van ruimtebeslag 
onwenselijk. Opgemerkt moet worden dat bij de 
tunnelmond bij de Rochussenstraat de ventwegen wel 
weer verschuiven naar de zijkanten van de traverse.

2) aantal benodigde rijstroken in de traverse en maaiveld: 
a)  In de bak is een 2x2 rijstrookindeling uitgangspunt. Dit 

geldt voor zowel een situatie met optimale uitwisseling 
alsook een situatie zonder uitwisseling in de bak (met 
dus respecievelijk de hoogste en laagste hoeveelheid 
verkeer in de bak). In beide gevallen bedraagt de 
intensiteit meer dan 20.000 mvtg/etmaal (zowel in 2015 
als in 2020). In degelijke situaties is verkeerskundig 
in een stedelijke omgeving een 2x2 rijstrookindeling 
nodig voor een optimale doorstroming. In bijlage 2 zijn 
voorbeelden van capaciteitsgrenzen van verschillende 
wegtypen aangegeven.

b)  Voor de situatie op maaiveld kan op weg vakniveau 
in alle gevallen worden volstaan met een 2x1 
rijstrookindeling. Een situatie zonder uitwisselpunten 
geeft de hoogste verkeersdruk op maaiveld (maximum 
15.000 mvtg/etmaal). 

3) ligging van uitwisselpunten: 
a) De volgende vormen van uitwisseling vallen af:
i)  Situatie met ventwegen aan zijkant
  (1) Volledige uitwisseling tussen Weena en 1e 

Middellandstraat is niet mogelijk omdat er te weinig 
ruimte is voor inpassing van weefvakken in zowel 
lengte-, als breedterichting, met behoud van 2x2 
rijstroken in de open-bakconstructie (varianten 3c en 
3d);
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  (2) Partitiële op/afritten (variant 5a, 5c alsook varianten 
3a en 3b):  bij behoud van 2x2 rijstroken in open-
bakconstructie zijn deze varianten niet inpasbaar 
(zie ook Verkenning Bewonersvarianten uit 2009 als 
Verkenning 2008);

  (3) Uitwisseling bij het Weena of bij de Middellandstraat 
met behoud van 2x2 rijstroken in de open-
bakconstructie en een opgang en neergang (varianten 
2 en 3b/5b) zijn ook vanwege ruimtegebrek niet 
inpasbaar;

ii) Situatie met ventwegen in meer centrale ligging:
  (1)Volledige uitwisseling tussen Weena en 1e 

Middellandstraat is niet mogelijk omdat er te weinig 
ruimte is voor inpassing van weefvakken in zowel 
lengte-, als breedterichting, met behoud van 2x2 
rijstroken in de open-bakconstructie (varianten 3c en 
3d);

  (2) Partiële op/afritten (variant 5a, 5c) alsook varianten 
3a en 3b:  bij behoud van 2x2 rijstroken in open-
bakconstructie zijn in deze varianten niet inpasbaar; 

  (3) Uitwisseling bij het Weena of bij de Middellandstraat 
met behoud van 2x2 rijstroken in de open-
bakconstructie en een opgang en neergang (varianten 
2 en 3b/5b) zijn ook vanwege ruimtegebrek niet 
inpasbaar;

b)  Qua uitwisseling blijft in verkeerstechnische zin 
(verkeerskundig inpassing) een tweetal varianten over:

i)  Uitwisseling conform bestaande situatie (variant 1); 
deze variant is echter vanuit de planstudie 2008 en 
op basis van eerdere moties uit 2007 afgevallen, 
vanwege het feit dat de 1e Middellandstraat hierbij 
niet wordt ondertunneld; Verder blijkt uit tellingen dat 
de uitwisseling op de kruising beperkt is (ongeveer 
20% van al het verkeer); Daarnaast heeft deze variant 
als nadeel dat de drukke Oost-West Tramplusroute 
over de 1e Middellandstraat de drukke Noord-Zuid 
autoverbinding van de tunneltraverse gelijkvloers blijft 
kruisen; 

ii)  Situatie zonder uitwisseling (variant 4), deze is in de 
verkenning van 2008 nog afgevallen; bij handhaving 
van de ligging van de ventwegen kon een goede 
verkeersafwikkeling op maaiveld niet worden 
gegarandeerd, doordat de grotere hoeveelheid 
maaiveldverkeer flinke kruispuntoplossingen vergde 
(opstelstroken voor de verkeerslichten). Door 
optimalisatie van de ligging van de ventwegen ontstaat 
er voldoende ruimte voor de opstelstroken. 

foto: benodigd ruimtebeslag 
openbakconstructie met in- en uitgang

4. Hoeveelheid maaiveldverkeer in en oversteekbaarheid 
voor langzaam verkeer
Een situatie zonder uitwisseling leidt tot de grootste 
hoeveelheid maaiveldverkeer. De vraag is wat de 
consequenties van deze hoeveelheid autoverkeer (tot 
15.000 mvtg) zijn voor de oversteekbaarheid van het 
langzaam verkeer.
In grafiek is het verband weergegeven tussen de 
gemiddelde wachttijd in relatie tot de hoeveelheid 
voertuigen die in één oversteekbeweging moeten worden 
gekruist en de daarvoor benodigde hiaattijd 
(= benodigde oversteektijd tussen twee opeenvolgende 
auto’s). Uitgaande van 15.000 mvtg/etmaal rijden er 
per richting ca. 7.500 mvtg/etmaal. Op basis van de 
vuistregel dat hiervan 10% in het spitsuur rijdt, kruisen 
er ca. 750 motorvoertuigen per rijrichting in het spitsuur. 

Uitgaande van een rijbaanbreedte van 3,5 m en een 
oversteeksnelheid van 1 m/s is voor het oversteken 3,5 
seconden nodig. Uitgaande van een ruime reactietijd van 
1,5 seconden is de benodigde hiaattijd voor het oversteken 
5 seconden. Dit leidt in de figuur tot de constatering dat de 
gemiddelde wachttijd dan onder de 5 seconden ligt bij het 
oversteken van elke rijbaan. De oversteekbaarheid over de 
’s-Gravendijkwal is dan goed te noemen. 

4) Configuratie van de uitwisselmogelijkheden rond het  
Weena: 
•  De verkenning leert dat het eventueel introduceren 

van ondergrondse aftakkingen naar het Weena 
niet inpasbaar is, met name voor wat betreft de 
lengterichting op het Weena: een opgang vanuit de bak 
naar het Weena kan niet op voldoende verkeersveilige 
afstand van het kruispunt met de Conradstraat 
worden ingepast. Bovendien vergt een opgang extra 
ruimtebeslag. Het inpassen leidt er bijvoorbeeld toe 
dat de ventweg aan de zuidzijde dan moet worden 
opgeheven. 
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impressie impact inpassing ondergrondse 
aansluiting met bak naar Weena

rijbewegingen Weena - Henegouwerlaan tunnel / maaiveld

•  Daarnaast is het technisch niet haalbaar om in de 
tegenrichting vanaf het Weena richting ’s-Gravendijkwal 
een tunnel te maken. Op deze wijze ontstaat een 
onlogisch verkeerssysteem: Vanuit de richting 
Maastunnel zou via de tunneltraverse naar het Weena 
worden gereden (bruine pijl, zie afbeelding 9); in de 
tegenrichting moet over het maaiveld worden gereden 
(blauwe pijl).

•  Wat betreft het toepassen van op- en neergangen 
vanuit de open-bakconstructie is onder 3 
algeconstateerd dat de uitwisselingsmogelijkheden 
vanaf het Weena op de Henegouwerlaan niet mogelijk 
is op basis van ruimtegebrek. 

•  Toepassing van gelijkvloerse kruispunten om uit te 
wisselen zijn feitelijk op twee plaatsen mogelijk: ter 
hoogte van de 1e Middellandstraat, conform huidige 
situatie of ter hoogte van het kruispunt Henegouwerlaan 
– Weena. Deze variant is in de verkenning 2008 en 
Planstudie 2009 onder meer om redenen van slechte 
verkeersafwikkeling al afgevallen. 

5) Statentunnel: 
•  Als gevolg van een forse toename van verkeer van 

en naar Central District zullen de tunnelbuizen van 
de Statentunnel naar het Weena zwaarder belast 
worden. Hoogstwaarschijnlijk zijn er richting Weena 
(westelijke buis) twee rijstroken nodig, vanaf het Weena 
richting Bentinckplein is één rijstrook waarschijnlijk 
voldoende. Deze scheefheid in verkeersbeeld heeft 
voor een groot deel te maken dat vanaf de A20 uit 
de richting Schiedam het centrum van Rotterdam 
direct via de Afslag bij Kleinpolderplein te bereiken 
is; in tegengestelde richting is er geen oprit aanwezig 
en verdeeld het verkeer zich over alternatieve route 
richting Schiedam (Beukelsdijk, Mathenesserlaan, A20 
via Schieplein).

•  De combinatie van deze wens voor inpassing van extra 
rijstroken in de parallelbuizen en het opplussen van het 
huidige tramtrace tot trampluskwaliteit in de vorm van 
een vrijliggende trambaan kan niet binnen de huidige 
zes tunnelbuizen (vier auto en twee voor langzaam 
verkeer) worden ingepast. In deze verkenning is 
alleen rekening gehouden met inpassing van een 
tramvoorziening in de vorm van een trambaan in de 
rijbaan van de Statentunnel.

6)  Kruispunt Bentinckplein: (inpassings)mogelijkheden 
voor verbetering van de doorstroming 

•  De verkeersafwikkeling is in 2020 goed te regelen 
indien op het kruispunt extra opstelstroken 
worden toegevoegd op de Statenweg en vanuit de 
Statentunnel;

•  Verbeteren van de doorstroming door middel van het 
maken van onderdoorgangen op het Bentinckplein 
is vanwege aanwezigheid van de metrobuis van 
Randstadrail civieltechnisch niet mogelijk (gronddruk);

•  Als gevolg van een forse toename van verkeer van 
en naar Central District zullen de tunnelbuizen van de 
Statentunnel naar het Weena zwaarder belast worden. 
Mogelijk zijn hier per rijrichting 2 rijstroken nodig;

7)  Kruispunt Rochussenstraat: 
•  De verkenning leert dat met een aantal 

verkeerstechnische aanpassingen door middel van 
het toevoegen extra opstelstroken in noordelijke en 
zuidelijke richting de verkeersafwikkeling in 2020 
kan worden verbeterd. Hierbij is de inpassing van de 
weefvakken vanaf het Droogleever Fortuynplein richting 
het kruispunt Rochussenstraat een nog nader uit te 
werken opgave.

•  Een ongelijkvloerse passage van het kruispunt in 
Noord-Zuid richting  is door de aanwezigheid van de 
metrobuis en waterkering niet inpasbaar;

•  Een ongelijkvloerse passage van het kruispunt in 
Oost-West richting is wel inpasbaar, maar uit oogpunt 
van het beleid zoals geformuleerd in het Verkeersplan 
Binnenstad onwenselijk (verluwen van de route 
Rochussenstraat – Blaak versus verkeersaanzuigende 
werking van een onderdoorgang).
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A: Visuele weergave parameters
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B: Referentie wegen en -wegprofielen
Feitelijke situatie (in snelheid en intensiteit) hoeft niet overeen te komen met voorbeeldprofiel

< 3.000 mvtg/etmaal (woonstraat 30 km/u,
parkeren, geen fietsvoorzieningen, klinkers)

3.000 – 6.000 mvtg/etmaal (30 km/u buurt
ontsluiting, fietsstrook mogelijk, parkeren, klinkers)

5.000 – 8.000 mvtg/etmaal (50 km/u 
gebiedsontsluitingsweg, fietsstroken en parkeren, asfalt)

8.000 – 15.000 mvtg/etmaal (50 km/u 
gebiedsontsluitingsweg, fietspaden of 

12.000 – 20.000 mvtg/etmaal (50 km/u 
gebiedsontsluitingsweg fietspaden, geen parkeren, asfalt)

20.000 – 40.000 mvtg/etmaal (50 km/u met 2x2 
profiel, fietspaden, geen parkeren, asfalt)

 > 40.000 mvtg/etmaal ( 50 km/u 2x3 profiel, 
fietspaden, geen parkeren, asfalt)
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C: Verkeersprognoses (etmaalbasis) 

Huidige situatie Voorkeursvariant 2.1 Geoptimaliseerde Voorkeursvariant






