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Inlelding.

1.1.

Oorspronkelijk hebben de ontwikkalingen in het Rijnmondgebied zich
voornamelijk op het noordelijke oevergebied van de Nieuwe Haas
afgespeeld. Pas veel later is de ontwikkeling op de zuidelijke
□ever begonnen, terwijl dit eerst na 1945 in sterk toenemende mate
het geval was. Daarnaast en ook vooral na 1945 vond een sterke toename plaats van het wegverkeer.
Beide ontwikkelingen resulteerden in een enorme behoefte aan wegverbindingen tussen de zuidelijke en de noordelijke oever van de
Nieuwe Maas. De Nieuwe Maas vormde daarbij een barriere, welke
niet alleen bepaald werd door de breedte van het water, maar voobal
ook door de aard en de intensiteit van de scheepvaart op deze
rivier.

1.2.

De behoefte aan oeververbindingen is bijzonder groot, terwijl de
mogelijkheden tot realisering vrij klein lijken, gelet op bijvoorbeeld bouwcapaciteit, beperkte ruimte en hoge kosten. Er bestaat
dan ook een sterke behoefte aan de bepaling van een urgentie-volgorde voor de in de loop der jaren geplande oeververbindingen in
dit gebied.

1.3.

Naar aanleiding^van overleg met het dagelijks bestuur van het
□penbaar Lichaam Rijnmond heeft daarom de Minister van Verkeer en
Waterstaat een werkgroep Oeververbindingen ingesteld bij zijn brief
van 2 december 1968, nr. W 82142.

1.4.

De werkgroep heeft tot taak de bestudering van de volgorde van uitvoering, alsmede de beheersvorm, e.d. van de ontworpen oeverver¬
bindingen in het westelijk deel van het Rijnmondgebied

tussen ener-

zijds de lijn Qud-Beijerland, Poortugaal, Pernis en anderzijds de
lijn Rozenburg-Maassluis.
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1.5.

-

De werkgroep is als volgt sarriengesteld:
Ir.

J.P. Neeteson,

hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de directie Zuid-Holland,
vnnrzitter,

G. Terluin,

directeur van de Provinciale Waterstaat
namens de provincie Zuid-Holland,

Drs. R. den Besten,

hoofd van het Verkeersbureau Rijnmond
namens het Qpenbaar Lichaam Rijnmond,
later opgevolgd door

Dr.

1.B.

F. van Dam,

Ir. Th. Brouwer,

directeur van de Verkeersdienst Rotter¬
dam namens de gemeente Rotterdam,

W.F.A. Vermaak,

directeur van Gemeentewerken Spijkenisse
namens de Stichting Eilandengemeenschap
Voorne-Putten-Rozenburg,

Ir. H.A. Ferguson,

hoofd van de Deltadienst van de Rijkswaterstaat.

Vender hebben aan de studie van de werkgroep deelgenomen:
Ir. B.

Beukers,

hoofd Dienst Verkeerskunde van de Rijkswaterstaat,

Ir. K. Broersma,

Dienst Verkeerskunde van de Rijkswaters t aat,

Ir. C. van der Burgt,

hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de directie Benedenrivieren,

Ir.

directie Zuid-Holland van de Rijkswaterstaat, secretaris,

K.P.J. Cappendijk,

later opgevolgd door

1.7.

Ir. E.K.F. Boswinkel,

directie Zuid-Holland van de Rijkswaterstaat,

□rs. Th.

Verkeersbureau Rijnmond,

Junius,

Ir. B.l\). de Koning,

Verkeersdienst Rotterdam,

Ir. G.H.J. van Schaick,

Verkeersbureau Rijnmond,

Ir. F.W.B.M.R.R. baron
Sloet tot Everlo,

Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland,

Ir. R. Sumedi,

Verkeersdienst Rotterdam,

Ir. D. Vreugdenhil,

Arrondissement Rotterdamsche Waterweg
van de Rijkswaterstaat.

Een deel van de werkzaamheden van de werkgroep zijn in kleiner
verband verricht, waarvan hier kunnen worden genoemd de werkzaam¬
heden van de verkeersgroep en de subverkeersgroep.
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Bestaande oeververbindingen van de rivieren in het studiegebied■

2.1.

Zoals hiervoor opgemerkt, is in opdracht van de Minister het
studiegebied beperkt tot het westelijk deel van het Rijnmondgebied tussen de lijn Oud-Beijerland, Poortugaal, Pernis en anderzijds de lijn Rozenburg-Maassluis.

2.2.1. In dat gebied zijn aan oeververbindingen thans aanwezig het veer
Maassluis-Rozenburg, de Botlekbrug, de Spijkenisserbrug en de
Beneluxtunnel (zie bijlage 1].
Het veer Maassluis-Rozenburg vormde vanouds een verbinding tussen
bestaande plaatsen [Maassluis, Rozenburg) en oude wegen aan de
noordzijde naar Delft en aan de zuidzijde naar Brielle en Hellevoetsluis. Binds'kort bestaat er over het Brielse Meer en het
Hartelkanaal een vaste verbinding tussen Voorne en Putten en Rozen¬
burg, namelijk de Brielsebrug en de Harmsenbrug.
Ook de Spijkenisserbrug is een betrekkelijk oude oeververbinding,
eertijds aangelegd voor de tramverbindingen [R.T.M.] van Rotterdam
met de Zuidhollandse eilanden, maar later ook gebruikt voor het
autoverkeer; aansluitend aan deze brug ligt de Groenekruisweg.
□e Botlekbrug vormt een verbinding tussen de havengebieden aan
weerszijden van de Oude Maas. Dp deze brug sluiten aan van de zijden
van het Botlekgebied de Botlekweg en van de zijde van Pernis de
Vondelingenweg.
□e Beneluxtunnel vormt de oeververbinding in rijksweg 19, waarvan
het gedeelte aan de zuidzijde gereed is tot de Vondelingenweg en
dat aan de noordzijde tot rijksweg 20.
2.2.2. Botlekbrug.
□e Botlekbrug is in 1954 opengesteld met een spoorbaan, 2 rijstroken
en twee fiets-/voetgangersstroken. In 1966 is de spoorbaan geschikt
gemaakt als derde rijstrook, welke in de spitsuren kan warden ge¬
bruikt, zolang dit met het oog op de vervoersomvang per spoor nog
mogelijk is. De groei van net verkeer op de Botlekbrug is aangegeven
op figuur 1. Hieruit blijkt, dat het werkdag-gemiddelde voor 1972
is te stellen op 24.000 motorvoertuigen per etmaal. Met het nodige
voorbehoud onder meer ten aanzien van het gebruik van de derde
strook is de capaciteit te stellen op 25.000 mvt/etm. Dit aantal is
al bijna bereiktj in de spitsuren is de brug nu reeds een ernstige
hindernis voor het woon-werkverkeer. Dat wordt duidelijk gedemonstreerd met het ook in figuur 1 weergegeven verloop van de verkeers-
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OVERFLAKKEE

-4intensitelten in het avondspitsuur; sinds 1968 is de (avond-)
spitsuurintensiteit practised niet toegenomen, terwijl het verkeer
over de gehele dag gerekend nog wel is toegenomen.
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iDe onderkant van de brug ligt op N.A.P. + 7 m, hetgeen betekent,
dat de Botlekbrug voor een deel van de binnenvaart moet worden
geheven en voor alle kust- en zeevaartschepen. Er zijn per dag
gemiddeld 25 brugheffingen van gemiddeld 6 minuten. Momenteel zijn
er werkzaamheden in uitvoering om de brug 1 m hoger te leggen, zodat de onderkant komt te liggen op 8 m. + N.A.P.
In de komende jaren zal buiten de spitsuren het verkeer nog enigermate kunnen toenemen, terwijl in de spitsuren geen toename van het
afgewikkelde verkeer in de hoofdrichting meer is te verwachten,
maar wel een toename van de wachttijden voor het verkeer.
2.2.3. Spijkenlsserbrug.
De Spijkenisserbrug heeft .1 rijbaan en 2 fiets-/vaetgangersstroken.
□e rijbaan, breed 5.40 m, is zo smal, dat twee streekvervoersbussen elkaar alleen stapvoets kunnen passeren op de brug.
Uit figuur 2 blijkt, dat ondanks deze geringe afmetingen het verkeer
op deze brug tot 1971 vrij regelmatig is toegenomen. Sinds enkele
jaren neemt echter het spitsuurverkeer niet meer toe en treedt er
filevorming in beide richtingen op. Ook op speciale recreatiedagen
treden files op, welke soms aangroeien tot 9 km lengte. Voor het
passeren van de brug is dan veel tijd (tot 1 uur) nodig.
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Fig. 2
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In 1968 is een brug over het Hartelkanaal ten noordwesten van
Spijkenisse (Hartelbrug) gereed gekomen met verbindingen naar de
Groenekruisweg en de Botlekweg, zodat een deel van het verkeer
sindsdien met vermijding van de Spijkenlsserbrug de Botlekbrug
kiest.
□e onderkaht van de Spijkenisserbrug ligt op 10.50 m + N.A.P.;
dit is 3h m hoger dan de Botlekbrug. Het grootste deel van de
binnenvaart gaat onder deze brug door; opening van de brug is
vrijwel alleen nodig voor de kust- en zeevaartschepen. Er zijn per
dag ongeveer 16 brugopeningen van gemiddeld 6 minuten.
2.2.4. Veer Haassluis-Rozenburg.
Het veer Haassluis-Rozenburg heeft met 2 veerboten 2600 mvt/etm.
verwerkt in 1967. De openstelling in juni 1967 van de Beneluxtunnel
heeft een belangrijke invloed uitgeoefend op de hoeveelheid van
het verkeer bij het veer Maassluis-Rozenburg. Het veerverkeer is
sinds juni 1967 namelijks iets gedaald, terwijl over 10 jaar tussen
1957 en 1967 het veerverkeer per drie jaar verdubbelde (zie fig. 3].
Van 1969 af is het veerverkeer weer toegenomen (in 1971 was het
peil van 1967 weer bereikt]. Dorzaak hiervan is de groei van die
verkeersrelaties, waarvoor de Beneluxtunnel een te grote omweg
betekent. Sinds 1969 is er een derde veerboot aanwezig, welke ook
als reserve moet dienst doen. Met het oog op de veiligheid van de
scheepvaart kan eerst na het gereedkomen van een lopend nautisch
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onderzoek worden aangegeven welke maximalej overigens steeds beperkt blijvende, vergroting van deze veerdienst nautisch aanvaardbaar is. Tenslotte most nog worden vermeld, dat het veer een rol
speelt bij het vervoer van gevaarlijke stoffen.
2.2.5. Beneluxtunnel.
□e Beneluxtunnel is gereedgekomen in 1967. Deze tunnel, welke aan
de noordzijde op de grens van Schiedam en Vlaardingen is gelegen en
aan de zuidzijde tussen Pernis en de Tweede Petroleumhaven, vormt
nu een directe verbinding tussen de woongebieden op de rechter oever
en de industriegebieden op de linker oever van de Nieuwe flaas.

Fig. 4
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-7In de toekomst vormt deze tunnel sen schakel in de primaire wegverbinding, welke als nr. 19 op het Rijkswegenplan 1968 voorkomt.
□mdat deze tunnel voor het doorgaande verkeer nog niet voldoende
nuttig was en de bouw van deze tunnel ten laste van het Rijkswegen"
foods nu voorbarig zou zijn geweest, heeft een stichting voor de
financiering gezorgd, terwijl voor het gebruik maken van deze tunnel
nu tol wordt betaald. Als gevolg van die tolheffing blijft de verkeersi ntensiteit in die tunnel achter bi.j de verkeershoeveelheden
die hadden kunnen worden verwacht zonder tolheffing (op werkdagen
bedroeg deze in 1972 gemiddeld 22.000 mvt/dag - zie figuur 41.
De tunnel is uitgevoerd met 2x2 rijstroken voor het autoverkeer
met aan de uitgang een derde (kruip]strook voor het vrachtverkeer.

3.

Nieuwe oeververbindlngBn in het stiirll egebied ■

3.1.

In het te beschouwen gebied zijn ook een aantal nieuwe oeververbindingen gepland. Toen enerzijds de gebieden ter weerszijden van de
Nieuwe Naas meer bezet raakten en anderzijds de behoefte van het
oeverkruisend verkeer aan nieuwe oeververbindingen groter werd is
naarstig gezocht naar plaatsen voor nieuwe bruggen of tunnels.
In de afgelopen 20 jaren zijn wat dat betreft naar voren gekomen
een Blankenburgtunnel, een Zoomtunnel, een oeververbinding van het
Spui, een Ruwaard van Puttentunnel, een Botlektunnel, een tweede
Beneluxtunnel en een metrotunnel onder de Dude Naas bij Spijkenisse
(zie bijlage 2).
□ver de plaatsen van deze oeververbindingen bestaat in het algemeen
wel overeenstemming. Een nauwkeurige bewaking van deze trace's is
bijzonder noodzakelijk gelet op de sterke ruimtebehoefte in dit
gebied. Andere plaatsen of plaatsen voor meerdere oeververbindingen
lijken in dit gebied niet aanwezig.

3.2.1. Blankenburgtunnel.
Het traoe voor de Blankenburgtunnel kruist het Scheur direct ten
oosten van de plaats Rozenburg. Deze tunnel gaat een onderdeel vormen van rijksweg 24, welke weg aan de zuidzijde van de rivier tussen
het Botlekgebied en Europoort komt te liggen; na de kruising van
het Hartelkanaal en het Voedingskanaal zal deze weg naar het zuiden
tussen Geervliet en Heenvliet doorvoeren en daarna aansluiten op
rijksweg 15. Aan de noordzijde zal rijksweg 24 aansluiten op rijks¬
weg 20j

in een verdere toekomst kan deze weg worden doorgetrokken

als tweede noordelijke randweg van Rotterdam. De Blankenburgtunnel
vormt een korte verbinding tussen enerzijds Voorne en Putten en
Rozenburg en anderzijds Naassluis, V/laardingen, het Westland, Delft,
□en Haag en Rotterdam-centrum. De taak van de Blankenburgtunnel
wordt nu opgevangen door het veer Naassluis-Rozenburg en de verbin¬
ding via Botlekbrug en Beneluxtunnel.
3.2.2.

Botlektunnel.
Een Botlektunnel is bedoeld als uitbreiding van de bestaande Botlek¬
brug, welke nu al ernstige stagnaties voor het verkeer in de spitsuren oplevert. De nieuwe oeververbinding kan het grootste deel van
de taak van de voorshands te handhaven brug overnemen, waarbij een
zekere taakverdeling kan worden verkregen. De bestaande brug zal
voornamelijk het spoorwegverkeer blljven bedlenen en voorlopig kan
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daarover ooK het vervoer van gevaarlijke stoffen plaats vinden.
□verigens wordt er gestudeerd op de mogelijkheid om gevaarlijke
stoffen door tunnels te kunnen vervoeren.
3.2.3. Ruwaard v^n Puttentunnel.
De Ruwaard van Puttentunnel ligt in een trace voor een lokale
verbinding tussen Spijkenisse en Hoogvliet. Deze tunnel kan dienen
als vervanging van de oude Spijkenisserbrug. Deze verbinding zal
het lokale verkeer tussen Hoogvliet en Spijkenisse [resp. in de
toekomst 50.000 en 65.000 inwoners] bedienen en zou mogelijk overigens nog kunnen dienen als streekverbinding tussen Voorne en
Putten en IJsselmonde.
3.2.4. Hetrotunnel.
In de buurt van de Ruwaard van Puttentunnel is ook een tunnel gepland ten behoeve van een metroverbinding naar Spijkenisse [en eventueel naar Hellevoetsluis]. Deze metroverbinding naar Spijkenisse
sluit aan op de metroverbinding van Rotterdam-Zuid naar Hoogvliet.
Hoewel dit geen oeververbinding is ten behoeve van het wegverkeer
lijkt vermelding hiervan toch wenselijk, omdat -deze tunnel de urgentiebepaling van de overige tunnels en bruggen kan beinvloeden.
Het passagiersvervoer met deze metro kan anderzijds ook worden beinvloed door het al of niet aanwezig zijn van enkele der genoemde
oeververbindingen.
3.2.5. Zoomtunnel.
Tussen Hoogvliet en Poortugaal is onder de Dude Maas een tunnel
ontworpen ten behoeve van rijksweg 19. Rijksweg 19 zal ten noorden
van deze tunnel via de ster van Hoogvliet aansluiten op de eerder
genoemde Beneluxtunnel, terwijl in zuidelijke richting rijksweg 19
langs de westzijde van Dud-Beijerland naar het zuiden zal voeren
aansluitend op het reeds bestaande deel van deze weg bij Klaaswaal.
Deze oeververbinding is in de eerste plaats van belang voor het
doorgaand verkeer; door deze oeververbinding met beide aansluitende
wegvakken wordt een doorgaande verbinding Brabant-Randstad gevormd.
Daarnaast is deze tunnel van belang voor de Hoeksche Waard [zie
ook 3.3.4.) en via een aansluiting van rijksweg 15 op rijksweg 19
voor Voorne en Putten.
3.2.6. Spuitunnel.
In het wegvak van rijksweg 19 ten zuiden van de Zoomtunnel past ook
nog een oeververbinding van het Spui. De studies omtrent deze oever¬
verbinding - en met name de vraag of het een brug dan wel een tunnel
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moet zijn - zijn nog niet voltooid. In het vervolg van de beschouwingen in dit rapport over de urgentiebepaling van de nieuwe
OBververbindingen zullen de Zoomtunnel en de oeververbinding van
het Spui als een geheel worden beschouwd.
3.2.7. Tweede Beneluxtunnel.
In punt 2.2.5. is de Beneluxtunnel genoemd, waarbij is aangegeven
dat die tunnel is uitgevoerd met 2x2 rijstroken. In het verleden
hebben prognoses reeds geleerd, dat dit aantal rijstroken onvoldoende zal zijn om het autoverkeer van rijksweg 19 en het directs
oeverkruisend verkeer tussen de haven- en industriegebieden aan de
zuidzijde'Sn de woongebieden aan de noordzijde te kunnen verwerken.
Bij de ruimte-reserveringen is daarom rekening gehouden met de
mogelijkheid om naast de bestaande tunnel nog een tweede tunnel
voor het wegverkeer aan te leggen.
3.3.

In het bovenstaande is de [eigen] taak van de nieuwe oeververbindingen omschreven. Aangezien deze nieuwe objecten en de bestaande
OBververbindingen samen deel uitmaken van een net van verkeersverbindingen is er ook nog de vraag of de verschillende verbindingen
elkaar beinvloeden of de prioriteitenvolgorde kunnen beinvloeden.

3.3.1. Duidelijk zal zijn, dat na de aanleg van de Blankenburgtunnel het
belang van het veer Maassluis-Rozenburg is gedaald tot dat van een
lokale verbinding en dan nog voornamelijk voor voetgangers, fietsers en ander langzaam verkeer.
3.3.2. Een direct verband tussen de Blankenburgtunnel en een Botlektunnel
lijkt niet aanwezig, maar wel een indirect verband. Namelijk de
Botlektunnel tezamen met de tweede Beneluxtunnel kunnen ook in de
toekomst nog geruime tijd voorzien in de verkeersbehoeften waarvoor
de Blankenburgtunnel moet worden aangelegd.
3.3.3. Op dezelfde manier wordt de urgentie van de Ruwaard van Puttentunnel
beinvloed door de Botlektunnel. Aanleg van de laatste tunnel zal
een [relatieve] ontlasting betekenen voor de Spijkenisserbrug.
□mgekeerd zal een spoedige bouw van een Ruwaard van Puttentunnel
echter nauwelijks het tijdstip van de aanleg van de Botlektunnel
kunnen beinvloeden, omdat de eerste in feite alleen het lokale
verkeer tussen Spijkenisse en Hoogvliet bedient; deze verbinding
betekent voor het overige verkeer een grote omweg.
3.3.4. Het lijkt niet waarschijnlijk, dat de Zoomtunnel de aanleg van de
Botlektunnel zou kunnen beinvloeden, omdat de Zoomtunnel voor een
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groot deel van het op de BotleKoeververbindingen aangewezen
verKeer een te grote omweg betekent;

wel is de aanleg van de Zoom-

tunnel van invloed op de urgentie van de Ruwaard van Puttentunnol.

Do urgontio van de Zoomtunnel wordt in negatieve zin be-

invloed door de aanwezigheid van de Heinenoordtunnel.
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4.

Voor de studle belangrijke bestaande en toekomstige oeververblndingen buiten het aangewezen gebied.

4.1.

Behalve de Heinenoordtunnel zijn er in de naaste omgeving nog meer
bestaande en toekomstige oeververbindingen, welke de urgentie van
de nieuwe oeververbindingen in Rijnmond-West kunnen beinvloeden.
Zo beinvloeden de [laastunnel en de Willemsverbinding(en) de urgentie
van de tweede Beneluxtunnel. De verkeersintensiteit welke kan op
treden in de Willemsverbinding(en] houdt echter ook weer verband met
de Van Brienenoordbrug en de Alexandertunnel. Zie voor deze oever¬
verbindingen bijlage 3.

4.2.

Dm een goede visie te kunnen geven omtrent het opgegeven probleem
meent de werkgroep dat het nodig is om bij de studie de in 4.1.
genoemde oeververbindingen te betrekken.

Fig.5
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4.3.1 . riaastunriBl.

De Naastunnel is een loKale oeververbinding in Rotterdam tussen de
's-Gravendijkwal aan de noordzijde en de Doklaan aan de zuidzijde.
De tunnel heeft 2x3 rijstroken voor het gemotoriseerde verkeer
en aparte buizen voor [brom)fietsers en voetgangers.

In figuur 5

is de toename van het verkeer in de Plaastunnel weergegeven.

Ondanks

de al jaren zeer hoge verkeersbelasting van deze tunnel neemt het
verkeer nog ieder jaar toe - zij het met een kleine onderbreking in
de jaren 1965-1968 als gevolg van de openstelling van de Van Brienen
oordbrug. De (avond)spitsuurbelasting geeft echter wel duidelijk
een afname van de jaarlijkse groei te zien.
4.3.2. Willemsbrug.
De bestaande Willemsbrug en Koninginnebrug vormen een verbinding
tussen het West Nieuwland en de Rozestraat, terwijl oo.k de bebouwing
van het Noordereiland hierdoor wordt ontsloten. De Willemsbrug heefi:
een 8.90 m brede rijbaan voor snel- en langzaam verkeer, onderverdeeld in 3 rijstroken, alsmede aparte fiets-/voetgangersstroken.
De Willemsbrug is een vaste brug met drie overspanningen, waarvan
de onderkant ligt op 7.60 m + N.A.P. De Koninginnebrug is een beweeg
bare brug. De.binnenvaart kan grotendeels passeren onder de Willems¬
brug. De openingen van de Koninginnebrug dienen vooral voor zeeschepen,

kustvaarders, bokken e.d.; de opehingstijden van deze brug

worden beinvloed door de nabijgelegen spoorwegbrug. Er vinden per
dag ongeveer 13 openingen plaats van circa 15 minuten.

Fig.6

WILLEMSBRUG
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-14De verkeersintensiteit op deze brugverbinding is weergegBven op
figuur 6 (de discontinuiteit in beide lijnen is veroorzaakt door
het openstollen van de Van Brienenoordbrug.) .
De toename van het verkeer op deze bruggen was bedur'dend minder
dan van de Daastunnel, terwijl er de laatste jaren practisch geen
groei meer plaats vindt van de intensiteit als gevolg van de volbelasting van deze verbinding en de kruispunten van de wegen aan
weerskanten daarvan op grote delen van de dag. Er zijn reeds lang
studies over de vervanging van deze bruggen, zie punt 5.
4.3.3. Van Brienenoordbrug.
□e Van Brienenoordbrug is de oeververbinding van de Nieuwe Maas in
rijksweg 16. Rijksweg 16 vormt ter plaatse tevens de oostelijke
randweg van Rotterdam. De brug is in 1965 voor het verkeer opengesteld. De onderkant van de vaste overspanning is gelegen op 23 m
+ N.A.P.; aan de noordzijde bezit de brug ook nog een beweegbare
opening, voornamelijk voor zeeschepen, bokken e.d.

Fig. 7

VAN BRIENENOORDBRUG

verkeersintensiteiten in duizendtallen
90

9

80

8

70

7-

60-

6

50

5

40

4

30

3

20

2

10

1

1958 '60
Werkdag

70 '72

1960

'65

Avondspitsuur

'70 '72

-15Er vinden per dag ongeveer drie openingen plaats van gemiddeld 9 minuten. De drug beschikt over 2 rijbanen voor het snelverkeer
met ieder 3 rijstroken; daarnaast zijn aan weerszijden nog bromfietspaden aanwezig. In figuur 7 is het verloop van de verkeersintensiteit weergegeven; in de spitsuren treden reeds ernstige stagnaties op. Er is een onderzoek gaande naar de mogelijkheid om de
capaciteit van deze drug nog iets te vergroten.
4.3.4. Heinenoordtunnel.
De Heinenoordtunnel is de oeververbinding van de Dude Maas in rijksweg 29. Deze rijksweg vormt de verbinding tussen rijksweg 19 bij
Klaaswaal en het Zuidplein in Rotterdam. De tunnel is in 1969 voor
het verkeer opengesteld en beschikt over twee tunnelbuizen waarvan
elk beschikt over twee rijstroken voor snelverkeer en (gescheiden
van de andere door een guardrail] een rijstrook voor langzaam
verkeer. De intensiteit op de rijbanen voor snelverkeer bedroeg in
1972 ongeveer 25.000 mvt/etm.
4.3.5. Alexandertunnel.
De Alexandertunnel is gedacht als een nieuwe oeververbinding van
de Nieuwe Maas in rijksweg 16 ten oosten van de Van Brienenoordbrug. In 4.3.3. is gesteld dat nu reeds in de spitsuren de Van
Brienenoordbrug is overbelast, hetgeen voornamelijk wordt veroorzaakt door de te geringe capaciteit van de Maastunnel en de Willemsbrug. De verwachting bestaat echter, dat ook na de verbetering van
de Willemsverbinding op den duur de Van Brienenoordbrug het verkeersaanbod niet zal kunnen verwerken. Uit die verwachting is het
idee geboren om ten oosten van de Van Brienenoordbrug een nieuwe
oeververbinding van de Nieuwe Maas te bouwen in rijksweg 16, waarbij dan tevens in zoverre een zekere functie-splitsing kan plaats
vinden, dat de Alexandertunnel meer zal dienen voor het interlokale
verkeer en de Van Brienenoordbrug meer voor het lokale verkeer.
□mtrent de eventuele aanleg en de precieze plaats van de Alexander¬
tunnel bestaat nog geen volledige overeenstemming.
4.3.6. Huls ten Donktunnel.
De Huis ten Donktunnel is de geprojecteerde oeververbinding onder
de Nieuwe Maas in rijksweg 21. Het bedoelde gedeelte van rijksweg 21
vormt de verbinding tussen enerzijds het knooppunt van de rijkswegen 16 en 21 (de Ridderster] en anderzijds rijksweg 3 (tweede
oostelijke randweg van Rotterdam] en eventueel rijksweg 24 in de
Krimpenerwaard.

-16-

5.

Vervanging van de Willemsbrug.
In 1959 bracht de werkgroep Oeververbindingen Rotterdam rapport
uit over de vervanging van de Willemsbrug. De werkgroep stelde
toen voor om in plaats van de Willemsbrug een tunnel met 2x3
rijstroken voor het wegverkeer te bouwen. Hoewel er wat het verkeersaanbod betreft nog alle reden is om het advies van die werk¬
groep te volgen, zijn er bezwaren geopperd tegen het scheppen van
de mogelijkheid om een zo zware verkeersstroom, als door 2x3
rijstroken mogelijk is, op het centrum van Rotterdam te richten.
□verigens lijken er geen verschillen van inzicht te zijn over
de noodzaak om de bestaande brug te vervangen, al was het alleen
al om de grote verkeersopstoppingen door de geregelde openingen
van de bestaande brug te beperken. Volgens technici van de gemeente
Rotterdam moet de bestaande Willemsbrug zeer spoedig worden ver¬
vangen, omdat de huidige constructie wegens veroudering niet meer
betrouwbaar is.
De werkgroep Oeververbindingen Rijnmond-West is er bij de verdere
studie van uitgegaan, dat de Willemsbrug spoedig wordt vervangen
door een nieuwe oeververbinding.

-1 7-

6.

OBververbindingen waarvan de volgorde van uitvoering ware te
bspalen.

B.1.

In de reeks van nieuwe oeververbindingen in Rijnmond-West, waar¬
van de volgorde van uitvoering ware te bepalen,

Komt ooK voor

de Botlektunnel (zie 3.3.1. en 3.2.2.]. De technische voorbereidingen voor de bouw van de tunnel verkeren in een vergevorderd
stadium.
In zijn interim-rapport van 16 juni 1969 heeft deze werkgroep ook
uitgesproken, dat een nieuwe Botlekoeververbinding met verbeterde
toegangswegen het meest in aanmerking komt om als eerste nieuwe
oeververbinding in Rijnmond-West te worden gebouwd. Daarbij zijn
de volgende argumenten gebezigd:
a. de Botlekoeververbinding kan beter dan de Blankenburgtunnel,
de Ruwaard van Puttentunnel of de Zoomtunnel voorshands de
verschillende verkeeistaken vervullen, welke te zijner tijd
door alle vier gezamenlijk vervuld zullen warden; dit is mede
een gevolg van de meer centrale ligging van deze verbinding;
b. de Botlekoeververbinding ligt aantrekkelijk voor de [haven]industrie;
c. de grootste verkeersstroom passeert thans reeds nabij de geprojecteerde Botlekoeververbinding de rivier;
d. de Botlekoeververbinding vergt de minste voorbereidingstijd;
e. zij vereist de kortste nieuwe of verbeterde toegangswegen;
f. de Botlekoeververbinding met inbegrip van de toeleidende wegen
vereist de kleinste investering.
6.2.

Bij het bepalen van de volgorde van uitvoering der onderscheiden
oeververbindingen is deze werkgroep er vender daarom niet alleen
van uitgegaan, dat er spoedig een nieuwe Willemsverbinding komt,
maar dat ook binnen korte tijd een Botlektunnel wordt gebouwd.

6.3.

Aanleg van de Ruwaard van Puttentunnel eerder dan bijvoorbeeld
de Zoomtunnel zou inhouden, dat niet alleen in Hoogvliet en in
Spijkenisse stadsautosnelwegen moeten worden aangelegd tot rijksweg 19

(in het oosten] en rijksweg 15 of secundaire weg 32 (in het

westen], maar ook, dat Spijkenisse en Hoogvliet in toenemende mate
blijven belast met een hoeveelheid (semi]doorgaand verkeer, hetgeen zeer bezwaarlijk wordt geacht. Waar dit bovendien in hoge mate
een lokale verbinding is, waarmee de andere oeververbindingen
moeilijk kunnen worden vergeleken, is deze tunnel bij de verdere
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7.

Onderzoek naar het te verwachten oeverkruisend verkeer.

7.1.1. Voor de bepaling van de urgentievolgorde voor de aanleg der verschillende oeververbindingen is het zeker nodig te beschikken over
cijfers met betrekking tot het op die verbindingen in de toekomst
te verwachten verkeer.
Daarvoor was het nodig om een onderzoek naar deze te verwachten
verkeershoeveelheden in te stellen; teen de vraag naar die prognose
aan de orde was, waren er verschillende verkeers- en/of vervoersstudies aan de gang.
Met betrekking tot het doel waarvoor deze prognoses bestemd waren
leek het beste aangesloten te kunnen worden bij ”het verkeers- en
economisch onderzoek Rotterdam-Rijnmond”, opgedragen aan het adviesbureau Freeman, Fox, Wilbur Smith and Associates. Voor dat onder¬
zoek is het zogenaamde Rotterdam-Rijnmond verkeers- en vervoersmodel opgesteld. Bij dat model wordt gebruik gemaakt van een rekenmethode, welke bestaat uit een aantal mathematische vergelijkingen
die, uitgaande van een aantal nader te definieren variabelen, berekening van de verkeers- en vervoersrelaties in dat studiegebied
(Rijnmond] en de relaties met daarbuiten gelegen gebieden mogelijk
maken. Door de gehanteerde onderverdeling van dat studiegebied en
de diverse variabelen kan de berekening alleen met behulp van een
computer op adequate wijze worden uitgevoerd. Het betreft in dat mo¬
del een integrale rekenmethode, dat wil zeggen dat de berekeningen
betrekking hebben op alle vervoerswijzen van personen en goederen.
7.1.2. Op verzoek van de werkgroep hebben Freeman, Fox, Wilbur Smith and
Associates (verder afgekort Fr.F.A.] in opdracht van de Rijkswaterstaat een studie uitgevoerd met behulp waarvan de prioriteiten van
de aanleg van de geprojecteerde oeververbindingen in het Rijnmondgebied beter tegen elkaar kunnen worden afgewogen. Ook in het kader
van de onderhavige prioriteitenstudie is sprake van een integrale
rekenmethode, zij het dan dat wegens tijd- en kostenbesparing slechts
de resultaten betrekking hebbende op het autoverkeer zijn gehanteerd.
7.2.1. Wat betreft de voor deze studie van belang zijnde randvoorwaarden
kunnen de variabelen in het rekenproces worden ingedeeld in twee
groepen:
a] het grondgebruik,
omvattende demografische gegevens als inwoners, huishoudingen,
percentage werknemers en arbeidsplaatsen in diverse categorien.
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voorts bebouwingsdichtheden en de aard van de bebouwingj ook
gegevens ten aanzien van inkomensniveau en autobezit worden
hieronder begrepen.
b] de infrastructuur,
de systemen waarlangs de relaties warden afgewikkeld [wegennet,
openbaar vervoerssysteem] worden door middel van geografische
locatie en reistijd per onderdeel gedefinieerd.
□e berekeningen ten aanzien van de ritproductie [geproduceerde
verplaatsingen] zijn in hoofdzaak gebaseerd op de gegevens betreffende het grondgebruik. De geografische spreiding der verplaatsingen
(distributie] alsmede het voertuiggebruik [modal split] stoelen in
belangrijke mate op de infrastructuurgegevens, dus op vergelijking
van reistijden.
7.2.2. Wat de infrastructuur betreft wordt aangenomen dat in een eindsituatie, waarvoor het jaar 1990 is aangehouden, een wegennet als
aangegeven op bijlage 4 gereed is; eveneens is aangenomen dat in
diezelfde periode alle geprojecteerde oeververbindingen zijn gerealiseerd.
net betrekking tot het openbare vervoersnet in 1990 wordt aangenomen
dat een nieuwe spoorwegverbinding naar IJsselmonde/Ridderkerk.
welke van de hoofdlijn Rotterdam/Dordrecht aftakt, aanwezig zal zijn
en dat behalve het thans bestaande systeem er ook metroverbindingen
tussen Rotterdam. Ommoord, Schiedam en Hoogvliet aanwezig zijn en
er bij Spijkenisse een extra oeververbinding in de vorm van een
metrotunnel zal zijn aangelegd.
7.2.3. Ten aanzien van het grondgebruik is het noodzakelijk te weten. welke
de ruimtelijke structuur in 1990 zal zijn. Op dit moment zijn er op
dat punt nog verschillende denkbare ontwikkelingen.
Voor de studie zijn daarom drie verschillende modellen voor de
ruimtelijke structuur in beschouwing genomen. De verschillen liggen
in hoofdzaak ten zuiden van de Nieuwe Naas.
Voor de drie modellen is uitgegaan van eenzelfde totaal-bevolking
in het beschouwde gebied, n.l. 1.77 millioen. en eenzelfde aantal
arbeidsplaatsen - 0.63 millioen.
Voor de drie modellen zijn aangehouden:
a] de structuur met een grote Naasvlakte en een groot Hellevoetsluis.
zoals dit is ingevoerd in de verkeers- en vervoersstudie van
Rotterdam-Rijnmond (model west];
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b) een structuur met een kleine Maasvlakte, waarbij de overige
werkgelegenheld is verondersteld in het westelijk gedeelte van
de Hoeksche Waard; voor de woengelegenheid is gedacht aan een
veel beperktere uitbreiding van Hellevoetsluis en overigens op
IJsselmonde, en op de rechter Maasoever ten oosten van Capelle
a/d IJssel en in de Hoeksche Waard (model zuid];
c] een structuur met een kleine Maasvlakte, waarbij de overige
werkgelegenheid is verondersteld in het oostelijk gedeelte van
de Hoeksche Waard; voor de woongelegenheid is eveneens gedacht
aan. een in beperkte mate uit te breiden Hellevoetsluis en voorts
langs de as IJsselmonde-Oost/Hoeksche Waard-Dost/Drechtsteden/
Roozendaal [model oost).
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Rapport van het adviesbureau Freeman, Fox, Wilbur Smith and
Associates.

8.1.

In maart 1972 hebben Fi'.F.A. een rapport uitgebracht aan do RljKswaterstaat. Dit volledige rapport wordt als bijlage 5 hierbij
gevoegd.

Hieronder zullen de voornaamste punten van dat rapport

warden besproKen.

8.2.

De studie is in enkele fasen onderverdeeld.

In fase 1 wordt het aan-

tal mogelijke volgorden van aanleg der oeververbindingen dat moet
worden geevalueerd, gereduceerd tot een werkbaar aantal, zulks in
hoofdzaak op grond van de verkeersbelastingen.

In fase 2 worden

gedetailleerde verkeersanalyses uitgevoerd en schattingen gemaakt
van de kosten en baten ten aanzien van de geselecteerde oeververbindingen ten einde een keuze mogelijk te maken voor een of meer
prioriteiten.
8.3.1. De eerste fase van het verkeersonderzoek heeft geleid tot een prog¬
nose voor het wegverkeer in 1990. Die prognose staat vermeld in
tabel 1

(zie table 3 biz.

13 van het rapport Fr.F.A.]

label 1 - Gemiddelde etmaalintensiteiten van het verkeer in 1990.
Plan West

Plan Zuid

Plan Dost

Veer Flaassluis-Rozenburg
Blankenburgtunnel
Beneluxtunnel
Maastunnel
Willemsoeververbinding
Van Brienenoordbrug
Alexander!unnel
Huis ten Donktunnel

111.000
132.000
84.000
64.000
73.000
82.000
51.000

96.000
147.000
85.000
64.000
73.000
89.000
54.000

97.000
140.000
85.000
63.000
74.000
92.000
54.000

lotaal

597.000

608.000

605.000

47.000
21.000
56.000
24.000
30.000

45.000
21.000
76.000
19.000
60.000

45.000
21 .000
61 .000
21 .000
52.000

178.000

221.000

200.000

42.000

74.000

53.000

Oeververbinding
1.

Nieuwe Naas

2. Dude Maas
Botlekoeververbinding
Spijkenisserbrug
Zoomtunnel
Rijksweg 15 - tunnel
Heinenoordtunnel
T otaal
3. Spui
Spuitunne!

-238.3.2. In theorie bestaan er zeer veei mogelijke voigorden, waarin de
vijf oeververbindingen in kwestie aangelegd kunnen warden.
De studle van Fr.F.A. is er vooral op gericht om door middel van
systematische eliminatie het aantal mogelijke voigorden' zodanig
te reduceren. dat een zo eenduidig mogelijke oplossing van het
probleem zou worden bereikt.
8.3.3. De zes in beschouwing genomen oeververbindingen kunnen geografisch
in dric groepen worden ingedeeld:
a] Noordwest
Blankenburgtunnel
2e Beneluxtunnel
b] Zuidwest
Zoomtunnel (+ Spuitunnel]
Ruwaard van Puttentunnel
c] Dost
Alexander!unnel
Huis ten Donktunnel
In het gehele beschouwde gebied is voor de toekomst sprake van
een ’’tekort-situatie” wat betreft de capaciteit van de oeververbin¬
dingen. Binnen elk der bovengenoemde geografische groepen is sprake
van een concurrerende positie van de daarin geprojecteerde oever¬
verbindingen; hetzelfde geldt voor de tunnels in de groepen noord¬
west ten opzichte van zuidwest, maar niet zozeer van de oeverver¬
bindingen in oost ten opzichte van noordwest en zuidwest. Dan is het
uitgaande van die "tekort-situatie" niet goed denkbaar, dat eerst
tweemaal zou,worden gekozen voor de aanleg van een oeververbinding
in een geografische groep; bij de verdere studie is daarom aangenomen, dat de eerste twee aan te leggen oeververbindingen moeten
behoren tot verschillende geografische groepen.
8.3.4. Het onderzoek is dan een combinatle van:
de Blankenburgtunnel

vender genoemd A

de tweede Beneluxtunnel

B

de Alexandertunnel

X

de Huis ten Donktunnel

Y

de Zoomtunnel [+ Spui¬
tunnel

2

de Ruwaard van Putten¬
tunnel

3

-24Van deze oeververblndingen zouden 12 combinaties van prioriteitsparen moeten warden bekeken: AX, AY, A3, A2, BX, BY, B3, B2, X3,
X2, Y3 en Y2.
8.3.5. Omtrent de bij Spijkenisse gelegen Ruwaard van Puttentunnel (3)
is in punt 6.3. al opgemerkt, dat die verbinding van overwegend
lokale betekenis is en geen duidelijke invloed heeft op de regionale
verkeerspatronen. Dit wordt nog bevestigd door de uitkomst van
fase 1 (zie tabel 1 - Spijkenisserbrug). Deze oeververbinding is
dan oak in de verdere studie niet meer betrokken, zodat de combi¬
naties A3, B3, X3 en Y3 vervallen.
8.3.6. Ben combinatie van groepen van twee aan de rand van de agglomeratie
geprojecteerde oeververbindingen (Blankenburgtunnel-A, Huis ten
Donktunnel-Y en Zoomtunnel-2) lijken als paren voor een eerste
urgentie minder waarschijnlijk, omdat elk van de drie oeververbin¬
dingen relatief hoge aanlegkosten vergen, terwijl bovendien de
oombinaties A2 en Y2 geen reeele oplossing van ernstige "tekortsituaties” lijken op te leveren, omdat bijvoorbeeld de Zoom-Spuitunnel weinig soulaas geeft wanneer die niet wordt gecombineerd met
de tweede Beneluxtunnel. Daarom is bij de verdere studie ook afgezien van de combinaties A2, AY en Y2.
8.4.

Fase 2 van het rapport Fr.F.A.

8.4.1. In de tweede fase van het rapport Fr.F.A. wordt een nadere analyse
van de vijf resterende combinaties [AX, BX, BY, B2 en X2) gegeven.
□mdat de keuze van de eerste twee aan te leggen oeververbindingen
het meest urgent is, is in het rapport de nadruk gelegd op de
sBlectie van die in aanmerking komende eerste paren oeververbindingen.
Voor het te selecteren eerste paar oeververbindingen is in het kader
van de studie aangenomen, dat dit omstreeks 1980 is aangelegd.
8.4.2. De werkzaamheden van deze tweede fase hebben uit vijf onderdelen
bestaan:
a] De berekening van de verkeersstromen voor het jaar 1980, uitgaande
van de veronderstelling, dat slechts de thans in.gang zijnde of
vastgestelde werken op het gebied van de infrastructuur afgerond
zullen zijn; geen van de vijf oeververbindingen in kwestie zullen
dus aanwezig zijn; dit is de z.g. "doe niets"-situatie.
b] Berekening van de verkeersstromen in vijf varianten uitgaande van
toevoeging aan de "doe niets"-situatie van ieder van de vijf onderhavige prioriteitscombinaties.

-25c) Een schattlng van de aanlegKosten van elK van de oeververbindingen en de daarbij behorende toeleidende wegen.
d) Berekening van de baten voor de weggebruikers als gevolg van
de aanleg van leder van de vijf combinaties, gebaseerd op
aangenomen waarden van tijd en voertuigkosten.
e) Vaststelling van de economische voordelen van ieder van de
vijf combinaties voor 1980 op basis van de rentabiliteit.
□mtrent dit laatste punt kan worden opgemerkt, dat het economische
rendement van de kapitaalsinvestering mede een maat vormt voor de
afweging van de prioriteiten.
8.4.3. Als uitgangspunten voor bovenbedoelde studie-fase zijn gehanteerd:
a) De overweging, dat de ruimtelijke situatie in 1980 vrijwel
geheel bepaald wordt door

planner welke thans reeds goedgekeurd

of in uitvoering zijn, zodat weinig ruimte voor variatie aanwezig is in de situatie van 1980; derhalve is aangenomen dat een
enkel ruimtelijk model voor 1980 voldoende was om de verkeerspatronen voor dat jaar vast te stellen, onafhankelijk van de
eerder genoemde drie ruimtelijke structuurmodellen voor 1990
(zie biz. 22, fig. 5 en table 4 in het rapport van Fr.F.A.].
b1 Ten aanzien van het wegennet in de "doe niets"-situatie is aan¬
genomen, dat de ruit om Rotterdam zal zijn voltooid, dat rijksweg 19 tot Delft gereed zal zijn en dat [zoals reeds eerder
aangegeven] de Botlektunnel en de nieuwe Willemsoeververbinding
aanwezig zijn, Voor ieder van de vijf te bestuderen combinaties
zijn de direct noodzakelijke toeleidingswegen op voorgaand systeem
gesuperponeerd (zie fig. 6 na biz. 24 in het rapport Fr.F.A.}.
c) Voor het openbaar vervoerssysteem is er van ultgegaan, dat behalve
het thans bestaande systeem er in 1980 ook metroverbindingen
tussen Rotterdam, Dmmoord, Schiedam en naar Spijkenisse aanwezig
zijn.
d} Voorts is gebruik gemaakt van globale ramingen van de aanlegkosten
van de oeververbindingen en de toeleidende wegen; de daarbij gehanteerde bedragen hebben veel meer relatleve dan absolute betekenis. Dit geldt ook voor de bedragen, welke zijn gehanteerd bij
de berekening van de baten voor de weggebruikers.
Genoemde baten zijn onderscheiden in een eerste en een tweede orde.
De baten van de eerste orde zijn de besparingen voor weggebruikers
rechtstreeks voortvloeiende uit de oeververbindingen in kwestie.

-2BDeze baten zijn steeds bepaald in de vorm van de reductie van
de voertuigkilometerkosten en de tijdsbesparingen voor weggebruikers in vergelijking met de "doe niets"-situatie.
□e baten van de tweede orde zijn meer te zien als de besparingen
die de weggebruikers op het overige deel van het wegennet ervaren, doordat als gevolg van de realisering van een nieuwe
oeververbinding een vlottere verkeersafwikkeling elders optreedt.
8.4.4.

In de navolgende tabel 2 zijn de verkeersintensiteiten aangegeven
voor de "doe niets"-situatie alsmede voor de "doe niets"-situatie
plus een paar nieuwe oeververbindingen. Deze tabel is dezelfde als
table 5 op biz. 26 van het rapport Fr.F.A.

8.4.5. Wat betreft de kosten van de paren oeververbindingen en de daarbij
toeleidende wegen kan worden verwezen naar biz. 30 en 31 van het
rapport Fr.F.A. De planner voor deze oeververbindingen zijn niet
uitgewerkt, zodat de cijfers van bovengenoemde kosten zeer globaal
zijn. De Rijkswaterstaat, die de ramingen heeft gemaakt, heeft voor
alle verbindingen dezelfde basis gebruikt, opdat de cijfers zo
goed mogelijk onderling vergelijkbaar zijn (waarvoor de ramingen
dan ook alleen bedoeld zijn).
De uitkomst van de berekening van de baten voortvloeiende uit elk
paar oeververbindingen is te vinden op biz. 35 table 9 van datzelfde
rapport.

In de daaronder staande table 10 is de rentabiliteit van

ieder van de vijf situaties weergegeven in 1980 - het veronderstelde
jaar van ingebruikname - op basis van de verhouding tussen de Jaarlijkse economische besparingen (berekend voor het eerste jaar na
openstelling) en de totale constructiekosten.
Een combinatie van deze gegevens is op de hiervolgende tabel 3
aangegeven.

label 2
Verkeersintensiteiten op passeerlijnen
1900 - alternatieve wegennetten
□eververbinding

1969

1980
"doe niets"

AX

BX

BY

B2

X2

5.000

5.000

5.000

5.000

1. Nieuwe flaas
Veer Haassluis-Rozenburg
Blankenburgtunnel (A)
Beneluxtunnel(s] CB)
riaastunnel
Willemsoeververbinding
Van Brienenoordbrug
Alexandertunnel (X)
Huis ten Donktunnel CY)
Totaal
2. Oude Haas
Botlekoeververbinding
Spijkenisser oeververbinding
(3]
Zoomtunnel [2 ged.]
Heinenoordtunnel
Totaal

2.000
15.000
84.000
37.000
62.000

5.000
87.000
94.000
80.000
93.000

50.000
65.000
72.000
57.000
75.000
70.000

96.000
75.000
57.000
77.000
70.000

+ )

110.ooo'

78.000
66.000
85.000

128.000
80.000
79.000
79.000

+ )

72.000
84.000
57.000
78.000
80.000

36.000
200.000

359.000

309.000

380.000

380.000

371.000

376.000

21.000

67.000

42.000

69.000

69.000

62.000

61.000

17.000

23.000

19,.0DD

24.000

24.000

20.000
28.000

15.000

37.000

36.000

37.000

37.000

20.000
31.000
20.000

53.000

127.000

97.000

130.000

130.000

133.000

130.000

28.000

25.000

21.000

Spuitunnel [2 ged.
+) incl. tweede Beneluxtunnel
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3. Spui

label 3.
Paar oeververbindingen

InvestBringsKosten
0
(10 guldens van
1970)

Jaarlijkse "opbrengsten" in 1980
0
(10 guldens) t.o.v. situatie

Rentabiliteit
1e jaar

1980 "doe niets”
1e orde

2e orde

"Nieuwe Maas"passeerlljnbelasting
mvt/etm.

totaal

AX

430

81

82

19.1 %

389.000

BX

310

40

44

14.2 %

380.000

BY

340

40

49

14,4 %

380.000

B2

330

29

34

10.3 %

371.000

X2

360

38

41

11.4 %

376.000

I

M
CB
I

-299.

□verwegingen.

9.1.

Uit de paren oeververbindingen AX, BX, BY, B2 en X2 moet nu, -gebruik makend van de gegevens van het rapport Fr.F.A., een keuze
worden gemaakt. Behalve de in het rapport Fr.F.A. behandelde facetten (verkeersstromen en rendementen) spelen planologische
factoren een rol alsmede de hoogte der noodzakelljke investeringen,
terwljl ook de vraag of een nieuwe oeververbinding de bruikbaarheld van een bestaande oeververbinding beinvloedt, mede bepalend
kan zijn.

9.2.

Fluis ten Donktunnel [Y].

9.2.1.

Blijkens de tabel 2 (= table 6 op biz. 20 van het rapport Fr.F.A.]
zou de belasting van deze tunnel 36.000 mvt/etm. bedragen tegen
de Alexandertunnel (X] 70.000 mvt/etm., bij een totaal gelijke
hoeveelheid verkeer op alle oeververbindingen van de Nieuwe Maas
(380.000 mvt/etm.]
Flet verschil in belasting tussen Y en X betekent een extra belas¬
ting van de Maastunnel (in geringe mate], de Willemsoeververbinding
en de Van Brienenoordbrug.
Vergeleken met de Alexandertunnel (X] geeft de Fluis ten Donktunnel
(Y] duidelijk een geringere verbetering in de verkeerssituatie in
het centrum en aan de oostzijde van Rotterdam.

9.2.2. Wat de kosten betreft bestaat er geen verschil tussen Y en X;
alleen in de eerste fase lijkt X iets goedkoper (rapport Fr.F.A.
biz. 31, table 7]. Flet verschil is te gering om daarop een keuze
te baseren. Ook de baten van Y en X ontlopen elkaar nauwelijks
(rapport Fr.F.A. biz. 35, table 9 - totale baten BY 45 millioen,
BX 44 millioen].
9.2.3.

Uit de bovenaangehaalde verkeerscljfers blijkt dat Y niet zo zeer
helpt om een tekortsituatie op te heffen. Wei is te verwachten,
dat een spoedige aanleg van de Fluis ten Donktunnel een stimulans
zal betekenen,voor de ontwikkeling van velerlei aktiviteiten in
de Krlmpenerwaard. Waar daaronder ook zou kunnen vallen ee.n creatie
van meer woon- en werkplaatsen, dan nu door de Provinciale Plano¬
logische Dienst in Zuid-Flolland wenselijk wordt geacht, moet op
dit moment aan die stimulerende working van Y een negatieve betekenis worden gehecht, zodat ook daaraan besllst geen argument voor
de prioriteit van Y kan worden ontleend.

-309.2.4. Concluderend kan warden opgemerkt, dat Y geen prioriteit heeft
boven de Alexandertunnel. Van de vljf overgebleven comblnaties
van oeververbindingen wordt hiermede die van BY afgevoerd.
9.3.

Zoomtunnel (2].

9.3.1. De Zoomtunnel komt voor in de combinaties B2 en X2.
In beide gevallen wordt als prognose voor de verkeersbelasting
in 1980 (zie tabel 2] een hoeveelheid opgegeven van ongeveer
30.000 mvt/eLm.
Met totaal oeverkruisend verkeer van Nieuwe Baas en Dude Maas
verschilt niet van de gevallen waarbij de Zoomtunnel wel of .jiiet''*
niet aanwezig is. De eerste conclusie omtrent de aanleg van de
Zoomtunnel in 1980 lijkt te zijn, dat deze een ontlasting geeft
voor de Botlektunnel, de Ruwaard van Puttentunnel en de Heinenoordtunnel. Zonder de aanleg van de Zoomtunnel lijkt er in 1980 evenwel nog geen sprake te zijn van een overbelasting van de Botlektunnel en de Heinenoordtunnel. Uit deze verkeerscijfers blijkt
duidelijk, dat in dit opzicht aan de aanleg van de Zoomtunnel
geen hoge prioriteit kan worden toegekend.
9.3.2. Uit de eerder genoemde verkeerscijfers is wel gebleken, dat een
spoedige aanleg van de Zoomtunnel van grote invloed is op de verkeersbezetting in de bestaande Heinenoordtunnel. Het ziet er naar
uit, dat de Heinenoordtunnel het verkeersaanbod van rijksweg 19
en uit de Hoeksche Waard voorlopig nog zeer goed kan opvangen en
dat een spoedige aanleg van de Zoomtunnel zou betekenen, dat de
gelden besteed aan de Heinenoordtunnel een lager rendement opleveren.
9.3.3. De kosten van de Zoomtunnel en de Spuitunnel alsmede van de in
eerste instantie aan te leggen wegen bedragen blijkens table 7,
biz. 31 van het rapport Fr.F.A. 180 millioen gulden. Hoewel voornoemde kosten in de combinaties B2 en X2 niet tot de du'urste paren
oeververbindingen leiden, staan daar slechts geringe baten tegenover. Het in tabel 3 vermelde rendement, voor B2 - 10,3% en voor
X2 - 11,4%, behoren tot de laagste rentabiliteitscijfers der beschouwde oeververbindingen.
9.3.4. Aanleg van de Zoomtunnel en de Spuitunnel zou wel kunnen betekenen
dat daarmede een stimulans wordt gegeven aan een ontwikkeling in
de Hoeksche Waard en op Voorne en Putten, zij het met de beperking
dat dit dan voornamelijk betrekking heeft op het westelijk deel van

-31 de HoaKsche Waard. Voor een stimulering van Hoeksche Waard-zuid
en oost ligt de bestaande Heinenoordtunnel in feite veel gunstiger,
terwijl voor een verbinding in oostelijke richting van de Hoeksche
Waard de Kiltunnel (de geprojecteerde oeververbinding van de
□ ordtse K,il in secundaire weg 43 ten zuiden van Dordrecht en
's-Gravendeel] van veel belang is.
9.3.5. bit vorenstaande overwegingen volgt, dat de Zoomtunnel (2] niet
behoort tot die oeververbindingen, die met de grootste urgentie
moeten worden aangelegd,

hetgeen betekent, dat uit het lijstje van

paren oeververbindingen ook de combinaties B2 en X2 vervallen.
9.4.

Uit de totals reeks van oeververbindingen resteren nog slechts
A, B en X, in de combinaties oeververbindingen AX en BX.
Voor een betere afweging van de nog resterende keuzemogelijkheden
is uit de studie van Fr.F.A. nog een inzicht verkregen in de geografische spreiding van de globale herkomsten en bestemmingen van
de gebruikers van de diverse oeververbindingen, via de methods van
de z.g. selected links. Hieromtrent is bijgevoegd een notitie van
de subwerkgroep Verkeersstromen (bijlage 6).

9.5.

Keuze tussen A[X] of B(X).

9.5.1. Een keuze van de Blankenburgtunnel (A] in plaats van de tweede
Beneluxtunnel (B)

levert enerzijds een verkeersbelasting van de

Blankenburgtunnel op van 50.000 mvt/etm. en anderzijds een belasting van de Beneluxtunnel(s) van 65.000 mvt/etm., terwijl bij de
keuze van een tweede Beneluxtunnel deze laatste een belasting
heeft van 96.000 mvt/etm. Bij de keuze van A heeft dus de Benelux¬
tunnel 30.000 mvt/etm. minder belasting dan bij de keuze B en de
Botlektunnel bij de keuze A ruim 25.000 mvt/etm. minder dan bij
keuze B.
9.5.2. De Blankenburgtunnel kost in eerste aanleg 100 millioen voor de
tunnel en 150 millioen voor de toeleidende wegen = 250 millioen
en in de uiteindelijke fase 330 millioen, terwijl de tweede Bene¬
luxtunnel in eerste aanleg 120 millioen voor de tweede tunnel vergt
en 30 millioen voor de toeleidende wegen en in de uiteindelijke
fase nog sens 30 millioen voor de toeleidende wegen.
9.5.3. De combinatie met de Blankenburgtunnel (AX]

levert het hoogste

rendement op van de vergeleken combinaties (19,1%, zie tabel 3).
Dit hoge rendement is een gevolg van de vrij hoge besparing voor
een relatief kleine groep weggebruikers. Het weliswaar kleinere.

-32maar toch nog zeer behoui-lijke rendement van de combinatie met
de tweede Beneluxtunnel (BX] is het gevolg van een (gerlngere]
besparing voor een grote groep weggebruikers.
□uk uiL de notitie met betrekklng tot de selected links blijkt,
dat de functie van de Blankenburgtunnel die is van een verbindingsweg tussen Voorne en Putten en het havengebied op Rozenburg enerzijds en die van het '^andstedelijk gebied van Hoek van Holland
tot Rotterdam-centrum anderzijds.
Bij de beoordeling van het (hogere] rendement van de Blankenburg¬
tunnel moet rekening worden gehouden met de tegenwoordige onzekerheid omtrent de bij deze studie veronderstelde vestigingen op
Voorne en Putten.
9.5.4. Be Blankenburgtunnel betekent derhalve een stimulans voor de ontwikkeling van Voorne en Putten. Een eerste fase van de ontwikkeling
van Voorne en Putten kan echter ook plaats vinden via de Botlektunnel en een tweede Beneluxtunnel. Een tweede Beneluxtunnel
heeft dan het voordeel boven een Blankenburgtunnel, dat deze evenzeer kan dienen voor een ontwikkeling van de Hoeksche Waard in
eerste instantie samen met de Heinenoordtunnel en in een later
stadium tevens met de Zoom- en Spuitunnels.
9.5.5. Wat betreft het gebruik van bestaande oeververbindingen moet nog
worden opgemerkt, dat bij een tweede Beneluxtunnel de capaciteit
van de Botlektunnel beter wordt benut dan bij een eerdere aanleg
van de Blankenburgtunnel [bezetting Botlektunnel bij AX 42.000
mvt/etm., bij BX 69.000 mvt/etm. in 1980, zie tabel 2).
9.5.6. Uit de in 9.5.1. genoemde verkeerscijfers volgt geen absolute
voorkeur voor een der beide tunnels; wel moet er echter mee worden
rekening gehouden, dat de belasting van de bestaande Beneluxtunnel
[65.000 mvt/etm. voor 2x2 rijstroken bij de keuze van de Blanken¬
burgtunnel zeer hoog zal zijn. Weliswaar is deze belasting voor
een stadstunnel nog wel acceptabel, maar voor een tunnel in het
interlokale autosnelwegennet zal deze hoge belasting dagelijks
leiden tot omvangrijke filevorming en een sterk verhoogde kans op
ongevallen vanwege de aanmerkelijk geprononceerder spitsuurbelastingen en de aanzienlijk hogere snelheden op het autosnelwegennet
ten opzichte van het stadsstratennet.
In het voorgaande is veel aandacht besteed aan het rendement als
nut van de te plegen investeringen. Daarnaast speelt echter de

-33omvang van de investerlng zelf sen grota rol. Altijd en zeker In
deze tijd zal er naar moeten worden gestreefd een zo groot mogelijk
resultaat te bereiken met een zo laag mogelijke investerlng.
Wat dat betreft is de tweede Beneluxtunnel een zeer goede keuze,
zowel omdat de investeringen in eerste instantie van alle oeververbindingen het laagst zijn (150 millioen gulden], als omdat die
investerlng 100 millioen gulden lager ligt dan voor de Blankenburgtunnel.
Bij de beoordeling van de rentabiliteit van de Blankenburgtunnel
moet dus (9.5.3.) rekening worden gehouden met de onzekerheid omtrent de ontwikkelingen op Voorne en Putter, terwijl de rentabili¬
teit van een tweede Beneluxtunnel als eerste keuze ook nog zeer
goed is.
Dat een tweede Beneluxtunnel naast een goede mogelijkheid voor de
stimulering van een ontwikkeling op Voorne en Putten evenzeer
dienstig kan worden gemaakt voor een desgewenste stimulering van
de ontwikkelingen op de Hoeksche Waard, zoals bedoeld in het rap¬
port met betrekking tot de ontwikkeling van Zuld-West-Nederland,
betekent ook dat dan de voorkeur aan een tweede Beneluxtunnel moet
worden gegeven boven een eerdere aanleg van de Blankenburgtunnel.
Bij de keuze van een eerdere aanleg van de tweede Beneluxtunnel
wordt de Botlektunnel beter benut.
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10.

ConclusiG■

10.1.

Als conclusie uit de verrichte studie kan worden vermeld, dat
als eerste oeververbindingen na de als uitgangspunten gekozen
aanwezigheld van een vervangende Willemsverbinding en een Botlektunnel, de Alexandertunnel en een tweede Beneluxtunnel de voorkeur genieten.

10.2.

Voor het oorspronkelljke studiegebied van de werkgroep [tussen
Haassluis en Rozenburg enerzijds en Oud-Beijerland, Poortugaal en
Pernis anderzijds) geldt, dat de tweede Beneluxtunnel is te beschouwen als na de Botlektunnel het eerst te bouwen oeververbinding, omdat die verbinding de minste investering vergt, een goede
ontlasting geeft voor andere oeververbindingen en een goede
stimulans betekent voor Voorne en Putten en de Hoeksche Waard.

10.3.

Voor het gehele gebied van Rijnmond vormt de tweede Beneluxtunnel
eveneens de eerste urgentie indien althans na de Botlektunnel
de huidige Willemsverbinding wordt vervangen door een verbinding
van wezenlijk hogere capaciteit.

Is dit nlet het geval dan vormt

voor het gehele gebied de Alexandertunnel de eerste urgentie en
de tweede Beneluxtunnel de tweede urgentie.

Na het gereedkomen van de studie van de adviseurs (bljlage 5] hebben
de daarin vervatte aannamen wat betreft het grondgebruik en de veronderstelde spoedige bouw van de Botlektunnel de vertegenwoordiger namens
het Openbaar Lichaam Rijnmond aanlelding gegeven tot commentaar ook op
de conclusie van dit rapport.
Die commentaar en de reactie daarop van de overige leden van de werkgroep
is als bijlage 7 aan dit rapport toegevoegd.
□e voorzitter.

Ir. J.P. Neeteson.
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Rijnmond River Crossing Evaluation Study

! Background

1.1

In April 1967, the councils of Rotterdam and the Rijnmond

appointed Freeman, Fox, Wilbur Smith and Associates to carry out a land use
and transportation study of Rotterdam and the Rijnmond^.

A considerable

quantity of data obout land use and travel in 1966 was gathered and analysed;
the surveys included inventories of population, employment, schools, road and
public transport systems and travel by all modes including bicycle, ferry and
ship.

Subsequently, a methematical transportation model was built with the

aid of these data.

The model was then used to predict future transport

demands in the Study Area up to the year 1990.
1.2

The model simulated travel on road, bicycle, bus and rail systems.

Trip ends were predicted using a category analysis model which included an
allowance for public transport accessibility.

An interactance gravity model

and a diversion/moda! split technique were used to distribute trip ends, and
link loadings were produced by a standard 'all or nothing' assignment program.
1.3

The recommendations of the Land Use and Transportation Study

included some changes in the proposed new underground railway system (the
A/tetro) and in the future road system, and a closer examination of the problems
arising from the limited number of river crossings which has created the princi¬
pal communications barrier in the Study Area.

Rotterdam-Rijnmond Land Use and Transportation Study, Freeman, Fox,
Wilbur Smith and Associates, May 1970.
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1.4

As a result of these recommendations, on 2nd March, 1971 the

Rijkswaterstoat appointed Freemen, Fox, Wilbur Smith and Associates to under¬
take a special study of likely traffic flows on existing and future river cross¬
ings in the Rijnmond area to enable priorities of construction to be established.
This study was to employ an expanded version of the transportation model
calibrated and used in the course of the Land Use and Transportation Study.
1.5

This report describes the work that has been done in fulfilment of

this objective, the land use plans and road and public transport networks that
have been tested and the economic evaluation that was used to estimate prior¬
ities for construction.

The problems that were discovered ore described, con¬

clusions are mode and recommendations concerning a final decision are discussed.

2 introduction

2.1

The Rijnmond area td<es its name from the mouth of the Rhine

River, the main flow of which reaches the North Sea through the Haringviiet
on the southern boundary of the area.

The main commercial ortery for inland

waterway traffic from the Rhine follows the Waal and Merwede Rivers past
Dordrecht to the Nieuwe Maas at Krimpen and terminates in the many harbours
of Rotterdam and Europoort.
2.2

In the Rijnmond three major tributaries of the Rhine divide the

area into 'islands'.

These major rivers are the Nieuwe Maos, Oude Maas

and the Spui, end are shown traversing the Study Area in Figure 1.

The

total population of the Study Area in 1969 was almost 1.16 million which was
divided by the rivers into a little over 0,62 million to the north of the Nieuwe
Maas, 0.37 million between the Nieuwe Maas and the Oude Maas, 70,000
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Figure 1

enclosed by the Nieuwe and Oude Maas and the Spui rivers, and nearly
90,000 south of the Spui and Oude Maas rivers.
2.3

The Rijnmond area is itself part of a larger urban complex known

as 'Randstad Holland*, which includes 's-Gravenhage (the Hague), Utrecht and
Amsterdam.

The area Is also readily accessible from Breda, Tilburg and

Eindhoven, and the Belgian cities of Antwerp and Brussels.

The Rijnmond

Regional Authority area consists of 23 municipalities, the largest of which Is
Rotterdam, and includes the large towns of Schiedam and Vlaardingen.
2.4

The amount of road traffic across the major rivers In the Rijnmond

is restricted by the small number of existing river crossing facilities (ferries,
bridges or tunnels) and by the limited capacity of many of them.

The traffic

demands on the principal river crossings in the Study Area and their capacities
In 1969 are shown In Table 1.
2.5

Table 1 shows that in 1969 there was spare capacity on road

crossings of the Nieuwe Maas.

However, the central crossings (Maastunnel

and Willemsbrug), which serve Central Rotterdam, were sources of congestion.
The Maastunnel is, in fact, one of the most highly utilised facilities in the
world and operates at capacity for most of the day.

The Land Use and Trans¬

portation Study Indicated that in 1990 the road traffic flow across the Nieuwe
Maas will exceed 500,000 vehicles per day, which obviously could not all be
carried on existing facilities.

Consequently, new facilities must be introduced.

Current plans include an additional facility to replace Willemsbrug and - by
1990 - possibly several other facilities to Increase further the capacity across
the Nieuwe Maas, i.e. Blankenburgtunnel, a second Beneiuxtunnel, Alexandertunnel and Huis ten Donktunnel.
2.6

Table 1 also shows that in 1969 there was no capacity problem

with the crossings of the Oude Maas.

The Land Use and Transportation Study

indicated that in 1990 a volume of 178,000 vehicles a day might require to
cross the river, which is some 40 per cent in excess of the estimated normal
capacity of the 1969 crossings.

However, the problem with the Oude Maas
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Table 1
River crossing facilities, volumes and capacities:

Description

Facility
1.

Frequent service
4 X 3.5m (toll)
4 X 3.0m
3 X 3.3m
6 X 3.6m

Total :

(2,000)
15,000
84,000
37,000
62,000

75,000
70,000
40,000
110,000

198,000

295,000

21,000

30,000

17,000
15,000

20,000
75,000

53,000

125,000

Oude Maas

Botlekbrug
Spijkenissebrug
He inenoord tunnel

2 X 3.5m (+ extra 2.8m
lane in peak periods)
2 X 3.0m
4 X 3.6m

Total

3.

'Normal'
1
Capacity, 1969

Nieuwe Moos

Maassluis-Rozenburg
Ferry
Beneluxtunnel
Maastunnel
Willemsbrug
Brienenoordbrug

2.

Daily Flow,
1969

1969

Spui

Hekelingen Ferry(est.) Frequent service

(2,000)

Note -

These figures are necessarily approximate and are only intended
to give an impression of the degree of use and congestion of
each facility.
The estimates of dally capacity are based on
a 'normal' lane capacity of about 18,000 vehicles per day.
Local geometries account for the variations from the norm on
certain crossings.

Source -

Control Model 1969, Rotterdam Riinmond Land Use and Trans¬
portation Study, Freeman, Fox, Wilbur Smith and Associates,
February, 1971.
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crossings is not so much one of lack of capacity as the infrequent spacing of
the crossings, as shown in Figure 1.

Current plans Include the construction

of a new six-lane facility to relieve Botlekbrug as part of the natural extension
of Rijksweg 21 and to provide extra capacity for the expected increase in
traffic to and from Voorne and Putten, and Europoort.

In addition, it is

possible that by 1990 a new facility will be constructed to relieve Spijkenissebrug and another facility (Zoomtunnel) to extend Rijksweg 19 (Beneluxtunnel)
southwards,
2.7

Figure 1 illustrates that the Hoeksewaard area is poorly served by

river crossing facilities of the Spui to the north-west.

The Heinenoordtunnel

provides service into Rotterdam under the Oude Maas but direct access to
Voorne and Putten is available only by the Hekelingen Ferry.

Consequently,

a further possibility for future construction is the Spuitunnel which will extend
Rijksweg 19 still further to the south and thereby provide a continuous route
from Antwerp to the Hague.

in addition easy access will be afforded between

Hoeksewaard and Voorne and Putten, and Maasvlokte and Europoort.
2.8

The future road construction programme for the Rijnmond has

specified that the new Willems and the Botlek crossings will be completed by
1980 and that all seven of the other proposed new crossings will probably be
constructed by about 1990.

However, in view of the time needed for the

design and construction of major river crossings of the type proposed, it was
clearly a matter of some urgency that priorities be established and an Interim
construction programme planned.
2.9

In order to determine the order in which the proposed seven new

crossings were to be constructed, certain initial assumptions had to be made,
since the possible number of different orders in which the seven crossings could
be constructed is more than 5,000,
(i)

The assumptions were as follows:

That the first two crossings to be built were of the utmost
importance both operationally and economically and that
attention should therefore be concentrated on the selection
of possible pairs of crossings;
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(ii)

That the first two crossings forming the 'priority pair' of
crossings would be constructed by 1980;

(iii)

That the first two crossings should be selected from differ¬
ent geographical groups, os follows:
Group

Identification Code

North-west

(Blankenburgtunnel
(Second Beneluxtunnel

A
B

South-west

(Spijkenisse crossing
(Zoomtunnel
(Spuitunnel

3
2
4

East

(Alexandertunnel
(Huts ten Donktunnel

Y

and finally
(iv)

That the Zoomtunnel (2) and Spuitunnel (4) should be
considered to form one system coded as (2), as the full
benefit from either can only be realised by the construc¬
tion of the other.

2.10

With the above assumptions, the very large number of possible

combinations was considerably reduced, to twelve pairs of crossings, namely
AX, AY, A3, A2, BX, BY, B3, B2, X3, X2, Y3 and Y2.

The analysis was

carried out in three stages, each stage aimed at a logical reduction In the
number of possible pairs.
2.11

This report concerns itself with the methods and results of the

first and second stage anolyses as carried out by The Consultants.

The Study

was controlled by the Working Committee 'Oeververbindingen West Rijnmond'.
Meetings of the Working Committee were held at the ends of Stages 1 and 2.
A smaller Study Group was set up to give regular technical guidance, and this
consisted of representatives of the Rijkswaterstaat, Verkeersdienst Rotterdam and
the Consultants.

Meetings of the Study Group were held at approximately

monthly intervals during the course of Study, enabling close liaison to be
maintained and the intermediate results to be reviewed for reasonableness.
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3 Goaf and objectives of the study

3.1

The overall goal of the Sfudy was to provide Information about

likely traffic flows on existing and proposed future river crossings and on other
major traffic routes in the Rijnmond area to enable priorities of construction to
be established for the pairs of river crossings.
3.2

In order to achieve this goa!^ the Study was divided into the

three stages, the objectives of each being as follows:
Stage 1

To reduce the twelve possible pairs of crossings to be
evaluated to a manageable number, principally on the
basis of traffic considerations;

Stage 2

To undertd<e more detailed traffic analyses, to
estimate the economic costs and benefits associated
with each selected pair of crossings (from Stage 1)
and to select one or more priority pairs;

Stage 3

and

To analyse further the priority pair or pairs and deter¬
mine the preferred sequence of construction within
each pair.

In addition, to select qualitatively an

optimum sequence of construction of the remaining
five crossings.
3.3

The method of analysis used In each stage to achieve the stated

objectives is illustrated in Figure 2.

Stage 1 was concerned principally with

an analysis of the 1990 traffic conditions assuming that all the proposed cross¬
ings are constructed;

Stage 2 was concerned with an analysis of the 1980

traffic conditions, assuming that the priority pair of crossings had been con¬
structed, and the economic return expected on the estimated capita! costs of
construction.

The exact terms of reference and method of analysis of Stage 3

were to be decided upon at the conclusion of Stage 2.

The results of Stage

2 described in Chapter 5 of this Report caused the Stage 3 analyses to be
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cancelled, due to other considerations which were beyond the control of the
Study Group.

The method of anolysis shown in Figure 2 for Stage 3 was

decided upon during the initial stages of Ri{nmond River Crossing Evaluation
Study.

4 Stage 1:1990 traffic analyses and results

4.1

The first phcse of the Study involved the reduction of the twelve

possible pairs of proposed crossings to a manageable number for more detailed
analysis in Stage 2.
Method of onolysis
4.2

The work undertaken in Stage 1 was concerned with the examina¬

tion of likely traffic flows in 1990 assuming that all seven proposed river
crossings had been constructed.

The traffic model developed by the Consul¬

tants in the Land Use and Transportation Study was used to forecast the flows
for the three 1990 conceptual land use plans for the Study Area, termed Plans
West, South and East.
4.3

Having produced 1990 traffic volumes on each proposed river

crossing for each land use plan,

it then remained to analyse and evaluate the

flows with special emphasis being placed on the possible combinations of the
river crossings.
4.4

The traffic flows were used to assist in the evaluation of each of

the twelve possible pairs of crossings on the basis of eight principal criteria:
(a)

The forecast traffic demand in relation to the available
road capacity;

(b)

The preliminary asessments of savings in costs to road users

-

8

-

(c)

The avallabilify of olternaHve river crossings;

(d)

The effects on existing river crossings;

(e)

The desire to develop existing routes rather than develop
new travel corridors;

(f)

The regional road construction programme;

(g)

The flexibility of each pair of crossings with regard to the
alternative land use plans;

(h)

and

The preliminary estimates of the capital costs of construc¬
tion of the crossings and their approaches.

4.5

As a result of the evaluation, the Working Committee selected

five pairs of crossings which warranted further analysis (in Stage 2).
1990 land use plans
4.6

The Study Area included the whole of the Rijnmond area which

was the subject of the Land Use and Transportation Study, together with the
Hoeksewaard area south of the Oude Maas including Zwijndrecht and HendrikIdo Ambacht.

The forecast population of the Study Area in 1990 was about

1.77 million persons and the total employment about 0.63 million.
4.7

The differences between the three possible land use plans related

to the disposition of population and employment to the south of the Oude Maas
according to three concepts of residential and industrial development in that
part of the Study Area.

These are illustrated in Figure 3.

These concepts

affected the location of about 72,000 persons and 34,000 work places.
4.8

In land use Plan West it hcB been assumed that emphasis will be

given to the residential development of Hellevoetsluis so that by 1990 the town
will have a population of about 144,000.

Local employment in Hellevoet¬

sluis will provide about 45,000 work places and Maasvlokte a further 24,000.
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Table 2
Study cireq population ond employment : 1966/69 - 1990

Municipolity

I

O
I

1966/69 Populotion

Central Rotterdam
Northern RJjnmond^
Moa$vid(te
Kellevoehluis
Voorne-Pu Hen^
Southern Rijnmond^
O, Reijerland
M5}nsheerenlciod
Westmaas
Kiocswaal
Numonsdorp
Maosdom
Strijen
Potters hoek
‘s-Grovendee!
Heerjonsdam
Zwijndrecht
H.l.Ambocht
Beiierlond*!
Totals :

194,000
430,000

12 000

179,000
683,000
0
144,000
158,000
408,000
18,000
4,000
3,000
4,000
6,000
7, OCX)
7,000
5,000
7,000
9,000
74,000
43,000
14,000

1,157,000

1,773,000

0
9,000
62,000
374,000

33,00o5

)

plan West

31,0005
12,0005

, ^

1990 PopulaHon
Plan Soutfi' Han Eost
179,000
683,000

179,000
683,000

167,000
140,000

0

0

0

72,000
153,000
408,000
42,000
20,000
19,000
20,000

3,000
25,000
114,000

7,000
7,000
5,0{K)
7,000
9,000
74,000
43,000
14,000

72,000
158,000
408,000
18,0£X)
13,000
3,000
4,000
6,000
16,000
16,000
14,000
16,000
18,0(K)
83,000
52,000
14,(X»

1,773,000

1,773,000

6,000

Notes -

2Remaincter of Study Area north of Nieuvve Maos.
^including Rozenburg and Botick.
^Study Areo between Nieowe AAacs and Oude Maas.
^Goudswoard, Piershil, N. Beljericnd, 2. Beijerland and Helnonoord.
1966 population figures for the (then) external zones.

Sources

1966;
1969;
1990:

1969 Employment

► Not known

(449,000)

_1990 Employment_
Plan West
Plan S'Tuth
plan East
173,000
185,000
24,000
45,000
54,000
119,000
3,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

173,000
185,000
12,000
23,000
54,000
119,000
10,000

6,000
6,000

6,000
7,000

1,000

3,000
1,000

9,000
1,000

1,000
1,000

1,000

173,000
185,000
12,000
23,000
54,000
119,000
3,000
4,000

1,000
1,000
7,000
4,000
11,000
4,000
4,000
4,000

9,000
5,000
3,000

1,000
9,000
5,000
3,000

11,000
8,000

631,000

631,000

631,000

Rotterdom-Rijnmond Land Use ond Tronsportotion Study, Freemtm, Fox, Wilbur Smith and Associates, May 1970.
Control Mode! 1969, Rotterdam-Rijnmond Land Use and Troniportctfion Study, FreemofJ, Fox, Wilbur Smith end
Associates, February 1971.
Data provided by Rijkswaterstaat end Verkeersdienst Rotterdam.

3,000

4.9

In Plans South and East, the 1990 population and employment In

Hellevoetsluls and Maasvld<te were assumed to be reduced by one half from
those in Plan West.

In Plan South, these were distributed amongst the munici¬

palities of Oud-Beijerland, Mijnsheerenland, Westmaas, Klaaswaal, Strijen and
Numansdorp;

in Plan East, amongst Mijnsheerenland, Maasdam, Strijen,

Puttershoek, 's-Gravendeel, Heerjansdam, Zwijndrecht and Hendrik-Ido Ambacht.
4.10

The detailed forecasts of population and employment in the

affected municipalities in the Study Area are shown in Table 2.
1990 rood and public transport networks
4.11

The road and public transport networks used In the forecasting

procedure were based on those adopted for testing In the Land Use and Trans¬
portation Study.

The same basic transport networks have been assumed for

eoch of the three 1990 land use plans.
4.12

The 1990 road network included several important new through

routes which It was assumed would be completed by the design year.

These

were Rijksweg 19 (from the Hague to the delta area), Rijksweg 16 (from
Amsterdam to Antwerp), Rijkswegen 3/20 and 24 (from Gouda and Utrecht to
the Hook of Holland and to Zierikzee), Rijksweg 15 (from Gorinchem to the
Maasviakte), and Rijksweg 21 (from east of Krimpen to near Botlek).
Rijkswegen 19, 21, 16 and 3/20 form a motorway box ('de ruit') around the
central area of Rotterdam.
4.13

The motorways and other principal roads included in the 1990 road

network are shown in Figure 4.
4.14

The 1990 public transport network included a new section of

Metro from Vlaardingen to Ommoord and Capelle a/d Ussel, and an extension
of the existing Metro service from Zuidplein to Spijkenisse, with buses running
from there to Hellevoetsluls.

In addition, a 'spur' line, off the main N.S.

Rotterdam “Antwerp route, was included from Ridderkerk, and the existing
regional bus and R.E.T, bus and tram lines were revised.
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1990 traffic assignments
4.15

The forecasl’ pattern of traffic on main roads in the Study Area in

1990 under each of the three land use plans was generally similar to that pre¬
dicted in the Land Use and Transportation Study.

The big increase in traffic

volumes generally derived from the 53 per cent increase in population and
corresponding increase in employment in the Study Area, the continued increase
in car ownership, and from commercial and industrial activity resulting In in¬
creased numbers of goods vehicle movements.
4.16

The principal feature of the pattern of traffic in 1990 was the use

made of 'de ruit' and other motorways and major roads which provide the basic
framework of the road system.

This was partly because these roads were able

to carry traffic at higher speeds that the roads in the local road system and
partly because by 1990 it was assumed that several important through routes
will have been completed, as noted in paragraph 4,12.
4.17

The forecast 1990 volumes of road traffic across the Nieuwe Maas,

Oude Maas and Spui rivers for each of the three land use plans are shown in
Table 3.

These include ail seven of the river crossings under consideration in

the present Study.
4.18

The largest traffic volumes were predicted on the twin Benelux-

tunnels (about 140,000 vehicles per day under each of the three land use plans),
Blankenburgtunnel (about 100,000) and Alexandertunnel (about 90,000).

Huis

ten Donktunnel carried about 50,000 vehicles per day and Zoom/Spuitunnels
carried between 40,000 and 80,000 vehicles per day, with some variations
between the three land use plans.

The Spljkenisse crossing was estimated to

carry about 21,000 vehicles per day under each of the land use plans.
Analysis of individual crossings
4.19

This section reviews the role played by each of the proposed

crossings In each of the three 1990 land use plans principally on the basis of
the results of the traffic assignments.
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Table 3
Daily traffic volumes ocross screen lines ;

1969-1990
1990

1969

River crossing
1.

Plan West Plan South

Plan East

Nieuwe Maas

Maassluis-Rozenburg Ferry
Blankenburgtunnel (A)
Bene I uxtunne I (s) (B)
Maastunnei
Willems crossing
Brienenoordbrug
Alexandertunne! (X)
Huls ten Donktunnei (Y)

2,000
15,000
84,000
37,000
62,000

132,000
84,000
64,000
73,000
82,000
51,000

96,000
147,000
85,000
64,000
73,000
89,000
54,000

97,000
140,000
85,000
63,000
74,000
92,000
54,000

200,000

597,000

608,000

605,000

Botlekbrug
Spijkenisse crossing (3)
Zoomtunnel (part 2)
Rijksweg 15 crossing
H einenoor dtu nne I

21,000

47,000

17,000

21,000

15,000

56,000
24,000
30,000

45,000
21,000
76,000
19,000
60,000

45,000
21,000
61,000
21,000
52,000

Total •

53,000

178,000

221,000

200,000

42,000

74,000

53,000

42,000

74,000

53,000

Total :

2.

3.

111,000

Oude Maas

Spui

Spuitunnel (part 2)
Hekelingen Ferry

2,000(est)

Total :

2,000

Sources - 1969 ;

1990 :

Control Model 1969, Rotterdam-Rijnmond Land Use and
Transportation Study, Freeman, Fox, Wilbur Smith and
Associates, February, 1971.
Traffic models
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4.20

Blonkenburgtunnel (A) would form the most westerly crossing of

the Nieuwe Maas and be of particular importance to the development of the
Maasviakte and Hellevoetsluis (which under all the land use plans was assumed
to accommodate a minimum of 72,000 persons by 1990).

The tunnel will

provide a vital link in the developing Rijnmond motorway programme.

Traffic

through the tunnel in 1990 was naturally expected to be greatest with Plan
West (111,000 vehicles per day) but volumes of nearly 100,000 vehicles per
day were developed with Plans South and East.
dual three-lane facility was therefore indicated.

Under all land use plans, a
The tunnel is necessarily

associated with the development of Rijksweg 24 and the forecast traffic volumes
will not be realised in practice if for any reason the approach roads are not
also constructed (as they are assumed to be in the present Study).

It is clear

that the cost of the crossing and Its associated approach roads will be high,
but this will be offset by the clear advantages to road users in the form of
time savings.

In the absence of Biankenburgtunnel the majority of essential

north-bound traffic from the Maasvidcte and Hellevoetsluis would probably use
the new Botlek crossing and Beneluxtunnel.
4.21

The second Beneluxtunnel (B) would duplicate the existing facility

on the same or a nearby alignment.

It was assumed that operation of the

twin tunnels should be arranged so that separate lanes will be provided for
short-distance and long-distance traffic.
toll will be discontinued.

It was also assumed that the existing

Traffic volumes through the twin tunnels varied

slightly in the three 1990 land use plans from about 130,000 to 150,000
vehicles per day, volumes well in excess of the normal capacity of a dual
three-lane facility in this situation.

The low volumes carried by the existing

Beneluxtunnel (about 15,000 vehicles per day in 1969) are explained largely
by the lack of continuity in the development of Rijksweg 19, which when
complete will provide a through route between the Hague and Antwerp.

This

pointed to the need to complete Rijksweg 19 if the forecast volumes are to
develop and the demand for a second tunnel is to be demonstrated.

Savings

in user costs arising out of the construction of a second tunnel were difficult

- 14 -

to estimate at this stage because the principal benefits derived from the speed¬
ing up of traffic through the provision of additional capacity rather than the
reduction in travel times and distances of typical journeys.

Because of

present spare capacity the maximum benefits will not accrue immediately on
construction of the second tunnel.
4.22

The Zoomtunnel and Spuitunnel (2) would constitute vital links in

the continuation of the Rijksweg 19 route from the Hague to Antwerp^ and
have been assumed to form a single unit in this analysis.

The highest traffic

volumes in 1990 occurred with Plan South, in which both tunnels carried about
75,000 vehicles per day.

In Plans West and East, volumes were lower and

were less in the Spuitunnel than in the Zoomtunnel.

A dual two-lane tunnel

at least would be required and, in Plan South, probably a dual three-lane
tunnel.

The forecast flows are not likely to be achieved without construction

of the northbound link to the Hogue, but it is understood that this is scheduled
for 1974/5.

The costs of construction of the two tunnels (excluding assoc¬

iated road works) are not likely to be significantly more than the costs of
single tunnels under the Maas.

Certain classes of road user will derive con¬

siderable benefits in terms of savings in travelling time, but alternative routes
exist for many potential users.

If construction of the Zoom/Spuitunnels is

delayed, additional lood will have to be carried by other river crossings,
especially the Heinenoordtunnel.
4.23

The Spijkenisse crossing (3) would supersede the existing Spijken-

issebrug, o two-lane facility currently carrying about 17,000 vehicles per day.
The crossing does not constitute part of the major Rijksweg development plan
in the Rijnmond area and for this reason the proposed crossing must be viewed
in a different context from the other river crossings which are the subject of
this Study.

The forecast traffic volumes bear this out, virtually identical

flows of about 21,000 vehicles per day being expected to use the crossing in
1990 in all three land use plans.

That these flows were no higher was due

to the removal of ail through traffic from the crossings by Rijkswegen 15 and
19.

The proposed extension of the Metro to Spijkenisse would be likely
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further to reduce road traffic in this corridor.

What remained was chiefly

local traffic, which by 1990 wifi be considerably greater than today.

With

the assumptions already described, no more than a two-lane crossing is required
and on this basis the cost of the crossing will be much less than that of the
other five crossings being considered.

The benefit to road users accrued

mainly to local traffic and, as far as could be judged at this stage, this was
thought to be possibly sufficient to warrant construction.

in the event that

construction of the crossing is delayed, traffic will presumably be able to con¬
tinue to use the existing bridge or may be diverted to the new Botiektunnel or
Zoomtunne!,
4.24

The Alexandertunnel (X) would be aligned closely to the existing

Brienenoordbrug but would be designed to carry through traffic from Antwerp
via Rijksweg 16 to Amsterdam, leaving Brienenoordbrug to carry traffic bound
for Rotterdam.

The new tunnel will provide much needed capocity in one of

the Study Area's busiest traffic corridors, as witnessed by the forecast flows in
1990.

As would be expected, volumes were highest under Plan East (over

90,000 vehicles per day) but were little less under Plans West and South.

A

high proportion of traffic using the Alexandertunnel was external or through
traffic, that is traffic starting or finishing outside the Rijnmond area.

A dual

three-lane facility will be needed, in addition to a similar number of lanes on
Brienenoordbrug which, under these conditions, carried a slightly higher volume
than it does today.

Severe operational problems are likely on the common

southern approach roads to both crossings where combined volumes exceeded
160,000 vehicles per day.

Full use will not be made of the crossing until

the northward extension of Rijksweg 16 is completed (not in the present fiveyear programme).

The cost of the crossing will be high but seems likely at

this stage to be matched by likely benefits to road users who v/iil urgently be
needing the extra road space in this corridor as traffic continues to increase
and projected Rijkswegen to the south and north are completed.

In the event

that construction of Alexandertunnel is delayed, through troffic will be forced
to use Brienenoordbrug as at present.
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4.25

The Hu is ten Donktunnei (Y) would provide a new and useful

roufe for easi'bound traffic leaving south Rotterdam, thus relieving various other
possible crossings of the Maas.

It will provide the most easterly major

crossing of the Maas in the immediate vicinity of Rotterdam.

Road traffic

volumes were similar in all three 1990 land use plans, just over 50,000
vehicles per day being forecast, half of which were destined for areas outside
the Study Area.
volume.

A dual two-lane facility will be required to carry the

The cost of the tunnel is likely to be rather less than other tunnels

being considered, although it would require rather extensive approach road
construction, but as the benefits to its road users are expected to be high on
account of its location it seems likely to emerge well in an economic evalua¬
tion.

If Huis ten Donktunnei were given priority it would be essential to

complete the link with Rijksweg 21 north of Barendrecht before the time
presently scheduled (not before 1980) and also to provide the necessary conn¬
ections east of Krimpen.
Selection of pairs of crossings for Stage 2
4.26

There were twelve possible pairs of crossings selected from differ¬

ent geographic groups.

These were conveniently represented as A2, A3, AX,

AY, B2, B3, BX, BY, 2X, 2Y, 3X and 3Y.

On the basis of the analysis of

the individual crossings described above, it was possible to reject certain pairs
from further investigation in Stage 2,
4.27

The proposed Spijkenisse crossing (3) was rejected from further

consideration in the context of the present Study because it is of relatively
local importance and did not have significant effects on traffic patterns on an
area-wide basis.

However, the crossing is relatively inexpensive ond will

bring considerable benefit to the residents of Spijkenisse and it may prove
viable for this reason.

Although construction of the crossing is not thus con¬

sidered to warrant early implementation, additional studies are necessary to
determine its potential in the local context in conjunction with the proposed
extension of the Metro to Spijkenisse.

Pairs A3, B3, 3X and 3Y were there¬

fore excluded.
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