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Voorstel aanleg nieuwe rijksweg a13/a16 



    Voorwoord 

het nieuwe inpassingsVoorstel
betere bereikbaarheid en minder belasting van 
de leefomgeving in het noorden van rotterdam 
en in delen van lansingerland. dat is wat  
we willen bereiken met de aanleg van de 
verbindings weg tussen de a13 en de a16.

alle betrokken overheden en de meeste poli-
tieke partijen en betrokken burgers vinden dat 
de aanleg van de weg noodzakelijk is en mag 
plaatsvinden, mits die goed wordt ingepast in 
de omgeving. twee jaar geleden konden het 
rijk, dat de eindverantwoordelijkheid heeft, en 
de regionale overheden het over die inpassing 
niet eens worden. sindsdien is gezocht naar 
verbeteringen in het project. ik ben ervan 
overtuigd dat we die hebben gevonden.
 

in deze brochure presenteer ik u dit voorstel, 
dat de stadsregio rotterdam samen met het 
ministerie van infrastructuur en milieu heeft 
opgesteld. het houdt onder meer in dat een 
groot deel van de weg wordt ingepakt in ge-
luidwallen en dat er een tunnel op maaiveld 
van anderhalve kilometer komt door het lage 
bergse bos. het bos verandert wel, maar het 
blijft een aaneengesloten recreatiegebied.
 
de stadsregio organiseert de komende weken 
informatieavonden waar burgers en hun  
organisaties reacties kunnen geven. ik nodig u 
van harte uit dit nieuwe voorstel te bekijken en  
te beoordelen. 

Jeannette baljeu
portefeuillehouder verkeer en vervoer
stadsregio Rotterdam 
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het rijkswegenstelsel aan de noordkant van 
rotterdam is ruim veertig jaar geleden aange-
legd. toen kwamen het terbregseplein, het 
Kleinpolderplein en de a20 gereed. sindsdien is 
er heel veel veranderd: er zijn veel nieuwe 
bedrijven en woningen bijgekomen in dit deel 
van rotterdam en lansingerland. ook het 
openbaar vervoer is meegegroeid, onder meer 
door de aanleg van metrolijnen en randstadrail, 
maar dat heeft de snel groeiende vraag naar 
mobiliteit niet kunnen opvangen. 

het grote aanbod van verkeer leidt vaak tot  
filevorming op de a20. Veel automobilisten 
maken daarom (noodgedwongen) gebruik  
van wegen door het noordelijke deel van 
rotterdam en de aangrenzende woonkernen 
van lansingerland. dat leidt tot opstoppingen 
en onveilige situaties. al dat -vaak stilstaande- 
verkeer drukt zwaar op de leefbaarheid van 
rotterdam-noord en lansingerland. inwoners 

ervaren geluid- en stankoverlast. de aanleg 
van de a13/a16, waarover deze brochure gaat, 
zal ervoor zorgen dat het doorgaande verkeer 
op de snelweg beter door kan rijden en weg-
blijft uit de bebouwde kom. 

de aanleg van de a13/a16 is dus een plan 
waarmee niet alleen een betere bereikbaarheid 
wordt gecreëerd, maar ook de leefbaarheid 
wordt verbeterd. 

wat Vooraf ging
in 2005 is het rijk begonnen met de wettelijk 
vereiste tracé-/mer1-procedure voor de even-
tuele aanleg van deze weg. Voor deze proce-
dure hebben het rijk en de stadsregio 
rotterdam verschillende alternatieven onder-
zocht. in alle alternatieven is ervan uitgegaan 
dat ook de a4 door midden-delfland zou 
worden aangelegd. 

   de noodzaaK Van een nieuwe Verbinding 
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zowel het rijk als de stadsregio rotterdam 
heeft na alle studies geconcludeerd dat de 
aanleg van de a13/a16 de beste maatregel is 
om de bereikbaarheid van het noorden van 
rotterdam en van lansingerland te verbeteren. 
alle documenten over deze afwegingen staan 
op de projectwebsite van het ministerie:  
www.rijkswaterstaat.nl/a13a16rotterdam. 

1  milieu-effectrapportage

KwaliteitsnetwerK wegen
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    eisen aan het tracé 

in 2009 heeft rijkswaterstaat zes varianten van 
de nieuwe verbinding gepresenteerd. het rijk 
en de stadsregio waren het voor een groot deel 
eens over één van die varianten (zie kaart hier-
naast). ze waren het echter niet eens over de 
wijze waarop deze variant zou moeten worden 
ingepast in het deel tussen de kruising met de 
hsl en bergweg-zuid en bij de passage van  
het lage bergse bos. de stadsregio wilde een 
ondergrondse tunnel, maar die was voor het 
ministerie van infrastructuur en milieu om 
vooral financiële redenen onbespreekbaar.

de (deel)gemeenteraden van rotterdam en 
lansingerland hebben zich nadrukkelijk uit-
gesproken voor een zodanige inpassing van de 
weg, dat die slechts een minimale inbreuk zou 
maken op het landschap en het leefklimaat.  
de raden wilden in ieder geval een tunnel  
in het lage bergse bos en een onderzoek  
naar een verdiepte ligging tussen de hsl en 
bergweg-zuid.

ook de stadsregio vindt een optimale ruimte-
lijke inpassing van groot belang. de weg ligt 
immers in een gebied dat in hoog tempo  
verstedelijkt en waar al veel (spoor)wegen 
doorheen lopen. ook hebben de inwoners 
grote behoefte aan recreatiegebieden dicht bij  
huis. bescherming van het aanwezige groen  
en van de verbindingen tussen de groen- en 
woongebieden is daarom heel belangrijk.

het rijk hanteerde als uitgangspunt dat boven-
wettelijke inpassingmaatregelen niet uit het 
budget van de rijksweg konden worden  
gefinancierd. tijdens overleg in 2009 bleek dat 
het ministerie niettemin bereid was een betere 
inpassing te onderzoeken, mits de regio de  
mogelijkheden zou bezien om deels zelf  
daarvoor middelen op tafel te leggen. de  
portefeuillehouder van de stadsregio nam  
de taak op zich de mogelijkheden voor deze  
financiële bijdrage van de regiopartijen te onder-
zoeken. in de loop van 2011 zijn binnen de  
regio hierover afspraken gemaakt. de stadsregio 
rotterdam zal € 60 miljoen bijdragen en de  
gemeente rotterdam € 40 miljoen.
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    nieuwe Variant 

de afgelopen twee jaren hebben specialisten 
van de stadsregio rotterdam en rijkswaterstaat 
gewerkt aan een zo goed mogelijke inpassing 
van de weg. binnen de ruimtelijke, financiële en 
verkeerskundige mogelijkheden hebben ze 
gezocht naar inpassingen die recht doen aan de 
wens om woon- en leefkwaliteit van het gebied 
maximaal te beschermen. tijdens dit onderzoek 
hebben stadsregio en rijk veel aspecten 
opnieuw bekeken waardoor een compleet nieu-
we variant ontstaan. deze staat op de kaart 
hiernaast. op de volgende pagina’s komen 
afzonderlijke delen van het tracé aan de orde. 

portway-Variant
het ministerie heeft ook de door bewoners-
groepen aangedragen zogenoemde portway-
variant in het onderzoek betrokken. deze 
variant kan echter de verkeerskundige vragen 
niet oplossen en de uitvoering zou op grote 
(financiële) bezwaren stuiten.* 

*  de minister van infrastructuur en milieu heeft 

hierover op 25 oktober 2011 een brief geschreven 

aan de tweede Kamer.

legenda
1. bocht op dijklichaam

2. uitwerken toekomstige aansluiting schieveen

3. Volledige aansluiting n471

4. Viaduct over hsl en randstadrail

5. gecombineerde ligging a13/a16 en n209

6. snelweg op maaiveld, ingepakt in geluidwallen

7. aansluiting ankie Verbeek-ohrlaan

8.  tunnel begint vóór de bergweg-zuid, loopt door het lage  

bergse bos op het maaiveld en gaat onder de rotte door

9.  nieuwe weg op viaduct over terbregseplein, oprit  

op hoofdweg en afrit op terbregseweg

a. gecombineerde provinciale weg met gecombineerde rijksweg

b. geluidwallenlandschap

c. tunnel

nieuwe VoorKeursVariant 2011
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    Van de a13 tot aan de hsl 

de aansluiting van de nieuwe weg op de a13 
wordt uitgevoerd als een bocht op een  
dijk lichaam. omdat de ontwikkeling van 
schieveen (ten noorden van het vliegveld) tot 
bedrijven locatie op de lange baan is geschoven, 
komt er nu geen aparte onderdoorgang voor  
de toegangsweg naar schieveen. de regio zal 
onderzoeken hoe in een later stadium, indien 
nodig en op aangepaste wijze, alsnog een aan-
sluiting met schieveen kan worden gemaakt.

tussen de Vliegveldweg en de ankie Verbeek-
ohrlaan ligt de a13/a16 niet meer, zoals in 
eerdere plannen, gescheiden van de n209. de 
rijksweg en de provinciale weg worden samen-
gevoegd tot één geheel. dit neemt veel minder 
ruimte in beslag dan twee wegen naast elkaar 
en maakt de inpassing gemakkelijker.
 

bovendien kan er door deze oplossing een  
volledige aansluiting met de n471 komen. dat 
leidt tot een goede verkeersafwikkeling en een 
grote kostenbesparing.

de weg gaat met een viaduct met dubbellaags 
zoab* en geluidschermen over de hsl heen.

de aansluiting van de n471 ligt, net als in de 
huidige situatie, op maaiveld en de gecombi-
neerde rijksweg/provinciale weg gaat met een 
viaduct over de n471 heen.

*  zeer open asfaltbeton, een wegdek dat verkeersgeluid 

goed absorbeert.

Variant 2009 nieuwe voorkeursvariant 2011
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Van de a13 tot de hsl
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    schiebroeKseparK en VlinderstriK: 
    snelweg op maaiVeld met geluidwallen 

de stadsregio rotterdam werkt al enkele jaren 
aan een programma om de recreatiegebieden 
aan de noordkant van rotterdam en de 
gemeente lansingerland uit te breiden, te  
verfraaien en beter met elkaar te verbinden. de 
n209 is daarbij een forse barrière. de aanleg 
van de a13/a16 biedt mogelijkheden de infra-
structuur in dit gebied, inclusief de n209, beter 
in het landschap op te nemen en de barrière-
werking te verminderen.

het oorspronkelijke plan bestond eruit om het 
tracédeel tussen de hsl en bergweg-zuid enige 
meters verdiept aan te leggen. de weg zou dan 
wel nog zichtbaar blijven vanuit de omgeving.
 
de oplossing die we nu voorstellen is het ‘in-
pakken’ van de weg in landschappelijk hoog-

waardige geluidswallen. dankzij deze wallen 
zal de geluidhinder straks zelfs minder zijn dan 
in de huidige situatie (met alleen een provinci-
ale weg). de geluidbelasting op de gevels van 
de woningen in schiebroek die nu hinder 
hebben van de n209, zal dan ook afnemen.

Verder komt er een nieuwe verbinding, een 
‘recreaduct’ van ongeveer dertig à zestig meter 
breed, om de gebieden aan weerszijden van de 
weg met elkaar te verbinden. het recreaduct 
zorgt er tevens voor dat het triangelpark  
en Vlinderstrik/schiebroeksepark één aan-
eengesloten recreatiegebied gaan vormen. 
daarnaast wordt er een extra fietsbrug  
aangelegd, zodat recreanten op drie plaatsen 
over kunnen steken.

ecoduct oVer de a2 biJ eVerdingen

recreaduct

recreaduct

Verbonden natuur- en recreatiegebieden
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    tunnel op maaiVeld door het lage bergse bos 

bij het triangelpark verdwijnt de a13/a16 in 
een tunnel die onder de bergweg-zuid door 
gaat. na die kruising komt de weg omhoog, 
maar hij blijft nog anderhalve kilometer volledig  
overkapt. hierdoor is de weg in het lage bergse  
bos niet te zien, niet te horen en niet te ruiken. 
 
weliswaar leidt de aanleg van de weg tot een 
ingrijpende herinrichting van het bos, maar het 
karakter, de functie en de oppervlakte van dit 

recreatiegebied blijven onaangetast. dat is een 
belangrijke verbetering ten opzichte van de 
variant die twee jaar geleden in discussie was en 
die de regionale partijen hebben afgewezen.

aan de andere kant van het lage bergse bos 
gaat de tunnel onder de rotte door. daarna 
komt de weg bij het terbregseveld weer aan  
de oppervlakte.

Voorstel aanleg nieuwe rijksweg a13/a16 | 15 

Lage Bergse Bos

Bergweg-Zuid
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oude situatie reeënpad nieuwe situatie reeënpad

70 meter
inpassingsoptie landtunnel met ontluchtingsgebouw 

    inpassingsmogeliJKheden 

door de bouw van de ‘tunnel op maaiveld’ 
ontstaat er in het lage bergse bos een verho-
ging van ongeveer zeven meter hoog. het park 
loopt daarboven gewoon door. dat kan worden 
ingericht met heel glooiende taluds van tientallen 
meters breed of met steilere delen. Je kunt op 
de hellingen en de tunnel fietsen en wandelen, 
maar er kunnen geen auto’s overheen.

er zijn veel mogelijkheden om het park in de 
omgeving van de tunnel in te richten. de 
gemeenten, het recreatieschap en bewoners-
organisaties zullen samen daarvoor plannen 
kunnen maken. op de pagina hiernaast staan 
voorbeelden van mogelijke inpassingen.

doorsnede landtunnel. in deze tekening is het talud 70 meter breed, maar dat kan ook,  

afhankelijk van de gewenste inrichting van het park, (veel) korter.
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President Rooseveltw
eg
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geluidschermen

Ommoord

A20

Rotte gebiedsontwikkeling in overleg met 
deelgemeente en omwonenden

    terbregseVeld 

de weg gaat vanaf de tunnelmond bij de rotte 
door het terbregseveld en sluit bij het 
terbregseplein aan op de a16. de weg  
gaat daar met een viaduct over de a20  
heen. de aanleg van de weg onder het 
terbregseplein door zou honderden miljoenen 
euro’s duurder zijn. 

de stadsregio en het ministerie hebben afge-
sproken dat er een volledige aansluiting op de 
hoofdweg komt. dat vergroot de bereikbaar-
heid van het gebied en het voorkomt  
extra, wijkvreemd verkeer op de president 
rooseveltweg. deze volledige aansluiting zal er 
komen, maar één afslag (voor verkeer dat uit 
de tunnel komt) loopt via de terbregseweg 
naar de hoofdweg. 

terbregseVeld en omgeVing
het terbregseveld is sinds de jaren ’70 vrij-
gehouden voor de aanleg van de a13/a16.

er zijn veel mogelijkheden voor het inrichten 
van het terbregseveld, bijvoorbeeld als recreatie-
gebied, maar het is ook mogelijk er woningen 
te bouwen. deze invulling van het gebied is 
een verantwoordelijkheid van de gemeente 
rotterdam en de deelgemeente prins alexander. 
 
de nieuwe weg zal vanuit ommoord waar-
schijnlijk zoveel mogelijk aan het zicht worden 
onttrokken, maar ook over dat aspect van de 
uitvoering zal nog overleg met de (deel)  
gemeente plaatsvinden. de geluidbelasting op 
de omgeving zal in de toekomst beperkt blijven 
doordat er voor het hele gebied geluidwerende 
maatregelen worden genomen.

Voorstel aanleg nieuwe rijksweg a13/a16 | 19 

terbregseVeld
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    beperKen geluidhinder 

het beperken van de geluidhinder is heel 
belangrijk in dit project. hoewel de weg voor 
een deel een inbreuk is in het gebied, schept de 
aanleg ook de mogelijkheid om op een aantal 
plaatsen de milieuhinder vergeleken met de 
huidige situatie te verminderen. de geluidhin-
der blijft altijd binnen de wettelijke normen.

door de aanleg neemt op sommige plaatsen de 
geluidhinder toe, maar op de meeste plaatsen 
zal de geluidsituatie verbeteren. dat komt 
doordat langs bijna het gehele tracé meer aan 
beperking van de geluidhinder wordt gedaan 
dan juridisch noodzakelijk is.

de stadsregio rotterdam en de gemeente 
rotterdam stellen samen honderd miljoen euro 
beschikbaar voor extra inpassingsmaatregelen. 
daarvan leggen we onder meer de tunnel van 
ruim 1,5 km. en geluidwallen aan.

de precieze maatregelen om de geluidbelasting 
te beperken worden de komende jaren uit-
gewerkt. daarbij speelt ook de opeenstapeling 
van hinder (cumulatie) met andere geluid-
bronnen (hsl, vliegveld, randstadrail) een rol. 

Deelgebied gevolgen geluid vergeleken met situatie zonder  

a13/a16

1 Kleiwegkwartier/liskwartier afname 

2 overschie afname 

3 bovendijk - hsl  toename. Vervolgonderzoek naar maatregelen  

(bv. tweelaags zeer stil asfalt) en naar cumulatie  

van geluid in dit gebied.

4 schiebroeksepark/Vlinderstrik-oost afname door geluidwallen en tweelaags zeer  

stil asfalt.

5 ankie Verbeek-ohrlaan  toename. Vervolgonderzoek naar maatregelen o.a. 

vormgeving van de aansluiting en van geluidwallen.

6 grindweg/bergweg-zuid toename. Vervolgonderzoek naar geluidmaatregelen 

bij tunnelmond. 

7 lage bergse bos door aanleg van tunnel: geen geluidhinder. 

8 rotte toename. Vervolgonderzoek naar geluidmaatregelen 

bij tunnelmond. 

9 molenlaan afname

10 terbregseveld  toename. Vervolgonderzoek naar maatregelen.  

(bv. tweelaags zeer stil asfalt en geluidschermen)

11 terbregseplein  toename. Vervolgonderzoek naar maatregelen.  

(bv. tweelaags zeer stil asfalt en geluidschermen)

legenda

geluidhinder
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    bereiKbaarheid Verbetert, VerKeersdruK Vermindert 

door de aanleg van de weg zal de bereikbaar-
heid van de regio in allerlei opzichten verbete-
ren. de volgende cijfers verwijzen naar de  
nummers op de kaart hiernaast.

1.  inwoners en ondernemers (greenport!) van 
lansingerland sneller naar rotterdam-oost 
en het zuiden.

2.  inwoners en ondernemers uit rotterdam-
oost sneller naar den haag/ zoetermeer 

 en verder.
3.  een alternatief voor de doorgaande 

noord-zuid-route a13-a20.

4.  minder verkeer op de a13 door overschie 
en de a20 door rotterdam- noord. 
daardoor ook minder geluidhinder.

5.  minder (sluip)verkeer op de molenlaan, 
rottebandreef/hoeksekade, g.K. van 
hogendorpweg, president rooseveltweg, 
hoofdweg en gordelweg.

en Verder:
-  door minder files reistijdwinst op  

de snelwegen.
-  minder ongelukken door de betere 

verkeersafwikkeling.

bereiKbaarheid Verbetert, VerKeersdruK Vermindert
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    VerVolg 

de stadsregio rotterdam, waarin onder meer 
de gemeenten rotterdam en lansingerland 
samenwerken, zal begin 2012 een advies aan 
de minister van infrastructuur en milieu geven 
over de aanleg van de weg. 

er zijn nog allerlei aspecten en onderdelen van 
dit project die we de komende jaren moeten 
uitwerken. het ministerie van infrastructuur en 
milieu (ienm) gaat daartoe in de loop van 
2012 en 2013 een ontwerp-tracébesluit opstel-
len. een dergelijk besluit beschrijft heel precies 
de inpassing van de weg, inclusief aspecten 
van geluidhinder. om het ontwerp-tracébesluit 
op te stellen zal het ministerie van ienm vanaf 
het voorjaar van 2012 overleg voeren met 
(deel)gemeenten en bewonersorganisaties.
 

wanneer in 2014 het ontwerp-tracébesluit 
door de minister is vastgesteld, treedt de  
gebruikelijke inspraakprocedure daarover in 
werking, die vijf maanden duurt. na die  
procedure neemt de minister een tracébesluit. 
belanghebbenden kunnen daartegen in beroep 
gaan bij de afdeling bestuursrechtspraak van 
de raad van state. 

het ministerie houdt er rekening mee dat de 
aanleg van de weg in 2015 kan beginnen en in 
2020 kan worden voltooid. 

alle beschikbare informatie is voor iedereen toe-
gankelijk via de projectwebsite van het ministerie: 
www.rijkswaterstaat.nl/a13a16rotterdam
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stadsregio rotterdam

meent 106, minervahuis 1

postbus 21051 

3001 ab rotterdam

 

telefoon 010 - 267 23 89 

Fax 010 - 267 16 60

Mail info@sr.rotterdam.nl

internet www.stadsregio.info


