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Waar gaan we het over hebben?

•Uitleg over de MIRT-verkenning en toelichting op stand van zaken

•Inzoomen op de maatregelen van de MIRT-verkenning
❑De stappen die tot nu zijn doorlopen

❑De resultaten tot nu toe 

❑De belangrijkste vragen voor deze sessie

•Ophalen reacties in break-out sessies
❑ Geboorde tunnel

❑Gebouwde tunnel

❑Gecombineerde inpassing deels maaiveld, deels ondergronds 29-2-2021



Uitleg MIRT-verkenning

De MIRT-verkenning: 

• Doelen & Maatregelen

• MIRT-systematiek

• Notitie Kansrijke Oplossingen 

• Inzoomen op oeververbinding en OV: 

• Het werkspoor oeververbinding en OV

• Proces tot nu toe

• 7 locaties oeververbinding

• 10 logische combinaties 
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Doelen MIRT-verkenning

Oplossingen moeten bijdragen aan:

➢ Oplossen van NMCA-knelpunt Van 

Brienenoordcorridor en het knelpunt Algeracorridor; 

➢ Oplossen van NMCA-knelpunten stedelijk OV: metro 

en tram;

➢ Verstedelijkingsopgave (wonen en economische 

toplocaties) in relatie tot agglomeratiekracht;

➢ Verbeteren van stedelijke leefkwaliteit; 

➢ Vergroten van kansen voor mensen
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Startbeslissing 20 november 2019

• Verder uitwerken van samenhangend pakket aan

maatregelen (6), waaronder een nieuwe

Oeververbinding tussen Kralingen en 

Feijenoord/IJsselmonde, een nieuwe HOV-verbinding

Kralingse Zoom – Zuidplein (via die oeververbinding).
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Uitwerking regionaal pakket aan maatregelen

1. Een nieuwe multimodale oeververbinding tussen Kralingen 
en Feijenoord in Rotterdam

2. Een treinstation Stadionpark.

3. Een HOV-verbinding tussen Zuidplein en Kralingse Zoom. 

4. Een HOV-verbinding tussen Zuidplein en Rotterdam Centraal 
via de Maastunnel.

5. Maatregelen op de A16 Van Brienenoordcorridor.

6. Maatregelen op de Algeracorridor.

Afbakening

In deze workshop kijken we naar maatregel 1 en 3.
De overige maatregelen worden in deze workshop buiten
beschouwing gelaten.

Voor de oeververbinding (maatregel 1) wordt onderzoek gedaan
naar zowel bruggen als tunnels. In deze workshop kijken we alleen
naar tunnels.
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MIRT-systematiek
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Fasering van de MIRT-verkenning
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Zeef 2: selecteren Voorkeursalternatief

(kwantitatief)

Resultaten zeef 1 verder uitwerken

+

Woon- en leefmilieu

Rivierkunde

Water

Bodem

Ecologie

Landschap, cultuurhistorie

Duurzaamheid/klimaat en energie en 

materiaalgebruik

Inpasbaarheid

Techniek

Kosten en baten

Fasering en realisatietermijn

Zeef 1: selecteren kansrijke alternatieven 

(analytisch)

Doelbereik 

+

Kosteneffectiviteit

Techniek

Inpasbaarheid

Milieueffecten (showstoppers)

Omgevingseffecten

Thema’s en detailniveau

MIRT-verkenning – Effectbeoordeling en -beschrijving 
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Op weg naar kansrijke oplossingsrichtingen 

• De onderzoeken lopen, de beslisinformatie komt op tafel. We werken toe naar 

‘zeef 1’.

• Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKO) is een openbaar document, met 

daarin de meest logische en kansrijke alternatieven, onderbouwing en een 

voorstel voor vervolg van de verkenning.  

• Geen officieel besluitvormingsmoment in MIRT-systematiek, wel belangrijk 

trechteringsmoment
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Mijlpalen / planning op 
hoofdlijnen

• Q2 2021: Notitie Kansrijke Oplossingen

• Q1 2022: Verkenningenrapport (incl. PlanMER, 

MKBA, etc.)

• Q1 2022: Voorkeursbeslissing

• Vervolgens planologische verankering in 

Omgevingsvisies Rotterdam en provincie Zuid-

Holland
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Inzoomen op oeververbinding

•Onderzoek naar multimodale, afgezonken tunnel

• Aantal rijstroken voor auto’s is nog onderwerp van onderzoek, maximaal 2x2 zoals in 

onderstaand dwarsprofiel

•Naast een multimodale, afgezonken tunnel onderzoeken we ook geboorde tunnels 

alleen voor OV → zie sheets met toelichting OV-combinaties
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Inzoomen op de HOV-verbinding Kralingse Zoom-
Zuidplein: toelichting processtappen

20

INVENTARISATIE
INVULLING BOUWSTENEN

CREATIEVE
SESSIES

BREDE
SELECTIE

BEOORDELING

LOGISCHE

COMBINATIES10

∞

99

34

10

Bureaustudie om de mogelijkheden 
(routes, haltes, etc.) voor de invulling van 
de bouwsteen HOV-verbinding Zuidplein -
Kralingse Zoom in beeld te brengen.

In twee creatieve sessies zijn de ca. 99 
mogelijkheden voor metro, (snel)tram en 
bus besproken en getoetst op o.a. 
haalbaarheid en wenselijkheid

34 combinaties zijn geselecteerd die voldoen 
aan de gehanteerde uitgangspunten. Deze 
combinaties zijn teruggekoppeld in een 
derde creatieve sessie.

Met behulp van het beoordelingskader zijn 
10 logische combinaties geselecteerd voor 
het vervolg van de MIRT-verkenning. De 
hoeken van het speelveld worden hierin 
verkend.
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• ‘Logische’ combinatie -> Zoveel mogelijk 

beslisinformatie

• Verschillen in:
• Route

• Modaliteit type OV

• Haltes

• Aantal en type treinen station Stadionpark

• Bouwtechniek

• Oeververbinding (brug/tunnel) in afstemming met 

Werkgroep Inpassing
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Toelichting processtappen
Beoordeling en selectie 10 combinaties
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• Niet alle 10 OV-combinaties zijn relevant voor deze sessie

• Tram- en busoplossingen via brug en/of maaiveld buiten beschouwing gelaten

• Relevante combinaties die zijn weergegeven op de volgende sheets:

❑ Combinatie 1 en 2: geboorde metrotunnel

❑ Combinatie 3: gebouwde tunnel (multimodale afgezonken tunnel onder de 

rivier, daarna gebouwde tunnel alleen voor metro)

❑ Combinatie 4: gebouwde tunnel i.c.m. maaiveldinpassing sneltram
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Toelichting relevante OV-combinaties
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Initiatiefnemers MIRT-verkenning

Graag tot ziens op 18 februari!
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