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Samenvatting 
 
Simpel en slim netwerk van stadswegen, regionale wegen en snelwegen         
 

Voor de helft van het geld kan het snelwegverkeer ook doorstromen, het natuurlijke landschap worden 

gespaard, en de leefomgeving langs de A13 en A20 duidelijk stiller worden. Onmiskenbare voordelen 

die het - Bosvariant - alternatief Portway Budget biedt. Met enkele simpele ingrepen zijn de problemen 

op de Rotterdamse ruit op te lossen. De grote “bottle-neck” in het verkeer is de smalle flessehals in de 

A20 bij het Schieplein. Met een simpele stadsweg als nieuwe schakel én een slimme ontkoppeling van 

de aansluitingen op de A20 kan het verkeer hier filevrij doorstromen. Géén nieuwe snelweg, maar een 

toonbeeld van het rijksbeleid van Beter Benutten. Zonder noodzaak tot tolheffing.   

 

Beter Benutten A20  

Het Beter Benutten van de A20 wordt in het Portway plan vorm en inhoud gegeven door ontkoppeling 

van de directe aansluiting van het Schieplein op de A20. De nieuwe stadsrandweg legt de verbinding 

tussen de drie noordelijke stadspoorten: Kleinpolderplein, Schieplein en Crooswijk. Stadsverkeer met 

bestemming Rotterdam wordt vroegtijdig afgeleid van de A20, en voorzien van een nieuwe aansluiting 

Crooswijk Oost. Op de A20 zelf ontstaat voldoende ruimte voor doorgaand verkeer. (fase A) 

De nieuwe stadsrandweg in de A20 zone verbindt ook de noordelijke invalswegen van Rotterdam met 

elkaar: Stadhoudersweg, van Hogendorpweg en Bosdreef. Stadsverkeer wordt alzo buitenom de oude 

noordelijke stadswijken geleid. Met de Stadhoudersweg als nieuwe toegangspoort voor de Stad. 

Dit Beter Benutten plan vergt nog géén kwart van de 1 miljard die gemoeid is met de nieuwe snelweg 

A13/16 ten noorden van Rotterdam. Ook de versmade tolheffing is dan volledig van de baan.  

 

Verbetering leefmilieu langs A13 en A20 

Het Portway alternatief verbetert ook het leefmilieu langs de A13 en A20. Door het integraal inpakken 

van deze snelwegen met hoge glazen geluidsschermen. Anders dan de A13/16 die de verkeersherrie 

op de bestaande A13 en A20 helaas laat voortduren.  

 

Ook de MER-Commissie wijst al jaren erop dat door de nieuwe A13 het leefmilieu in Overschie niet of 

nauwelijks verbetert. Het geluidsniveau langs de A13 vermindert met slechts 1,5 dB, een volstrekt niet 

hoorbaar verschil. Met de nieuwe A13/16 zal de snelweg door Overschie ook niet verdwijnen. De A13 

blijft in de overheidsplannen tussen de woningen doorlopen, voor nu en voor altijd.  

 

Portway doelstelling is een beduidende verlaging van het geluidsniveau met tenminste 5 dB langs het 

gehele traject van A13 en A20. Verdergaand dan de schrale wettelijke norm. In “overheidsland” is het 

nu alles of niks. Het groene Sidelingepark vlak langs de A13 in Overschie is al jarenlang afgescheept 

met een twee meter laag geluidsscherm, terwijl het Bergse Bos vanwege de A13/16 toebedeeld wordt 

met een kostbare tunnel. Sidelingepark en woningen in Overschie blijven de volle geluidsmep houden. 

Een schizofrene situtatie van niks of alles. Tegen een fractie van de A13/16 kosten verbetert Portway 

wél de leefsituatie langs de A13 en A20, beter dan de ontluisterende geluidsnormen. 
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Regionale verbinding 

Ondanks de inpassing maakt de nieuwe snelweg A13/16 een nieuwe inbreuk op de leefomgeving ten 

noorden van Rotterdam. In dit rustige suburbane gebied zijn regionale wegen meer op hun plaats dan 

een snelweg. Portway kiest voor een sluitend netwerk van regionale wegen die ook Lansingerland met 

Rotterdam verbinden. (fase B1 en B2) 

 

Voor niet meer dan 50 miljoen euro is de reistijd op de huidige N471 (van Hogendorpweg) te verkorten 

met behulp van een aantal fly-overs over de kruisingen. In combinatie met enkele verkeersbeperkende 

maatregelen (in spitstijd) op de invalswegen van Hillegersberg verleidt deze verkorte reistijd tot betere 

benutting van deze bestaande regionale verbinding.  

Een verdergaande maatregel is een nieuwe verlengde N472 die het Terbregseplein regionaal verbindt 

met Lansingerland. Op het snijvlak tussen Lage en Hoge Bergse bos ligt deze regioweg voorzien van 

een landtunnel “natuurlijk” ingebed tegen de flanken van een hoge golfheuvel (bouwafval) die de Rotte 

onderlangs kruist. De nieuwe N472 als ontbrekende schakel tussen Lansingerland en Rotterdam kost 

aldus 250 miljoen. En de N472 versterkt ook de robuustheid van het gehele (snelweg)netwerk. 

Samen met het Beter Benutten van de A20 komen de totale kosten van Portway daarmee niet boven 

de 500 miljoen uit. Binnen het beschikbare budget, én zonder noodzaak van tolheffing.   

 

Het voorstel van de Minister om de A13 te combineren met de N209 langs de Doenkade is ook te zien 

als een eerste “down-grading” stap richting regionalisering van deze snelweg. Een volgende logische 

stap is het geheel schrappen van de A13/16, en kiezen voor de N472 als robuuste regionale schakel. 

 

Omleiding A13 Overschie 

De omleiding van de A13 buitenom Overschie is het sluitstuk van het integrale verkeersplan Portway. 

Op termijn haalt deze omleiding een definitieve streep door de verkeershinder in Overschie. Anders 

dan bij de A13/16 die de A13 ingeklemd laat blijven liggen tussen de woonbebouwing.  

In de omgeleide A13 komt een landtunnel die goed inpasbaar is in dit volkstuingebied. Bij het vliegveld 

zorgt een groene geluidswal - twee vliegen in één klap - ook voor afscherming tegen grondlawaai van 

de vliegtuigen. De kosten van de A13 omleiding bedragen 500 miljoen. Zuidwaarts bij de A20 sluit de 

omgeleide A13 aan op het nieuwe Portplein. Op het punt waar de HSL symbolisch de stad binnenrijdt: 

de Poort van Rotterdam voor spoor en weg. (fase C) 

 

Verkeerskundig is de A13 omleiding niet beslist noodzakelijk. De bestaande A13 kan het verkeer best 

aan. Vooral als bedrijvenpark Schieveen zich in beperkte mate ontwikkelt. In de verkeersberekeningen 

is deze ontwikkeling nog steeds volledig meegenomen, alhoewel Schieveen er niet komt in de periode 

tot 2020. Ook de Van Hogendorpweg (N471) neemt in Portway een deel van het A13 verkeer over. De 

N471 is daartoe “ge-upgraded” met ongelijkvloerse kruisingen. In combinatie met de ontkoppeling van 

het Schieplein van de A20 zijn de bestaande noordelijke Poorten en Inprikkers van Rotterdam beter te 

benutten.     
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Kansrijke “Budget” combinaties   

De kracht van Portway zit mede in de modulaire fasering. Verschillende fasen of modules zijn kansrijk 

met elkaar te combineren naar gelang de prioritaire verkeersprestaties, de gewenste verbetering van 

de leefomgeving en het beschikbare budget.  

In dat verband worden de volgende combinaties kansrijk geacht.  

 

naam combinatie omschrijving  kosten 

Basis A + B1 Beter Benutten A20 én N471    250 

Robuust A + B1 + B2 Beter Benutten A20 én N471 + nieuwe N472    500 

Ruil A + B1 + C Beter Benutten A20 én N471 + omleiding A13    750 

Budget A + B2 + C  Beter Benutten A20 + nieuwe N472 + omleiding A13 1.000 

  

In het Basis pakket wordt de verkeersprestatie van de A20 corridor volledig toekomstvast gemaakt, in 

combinatie met “upgrading” van de N471 die de wijken Hillegersberg (Molenlaan) én Overschie (A13) 

ontlast. De A13 en A20 worden geluidsarm ingepakt. Voor een beperkt bedrag totaal van 250 miljoen. 

  

De Robuuste combinatie gaat één stap verder dan het Basis pakket, en voegt een nieuwe regionale 

N472 toe tussen Lansingerland en Rotterdam. Dit versterkt de robuustheid van het wegennetwerk én 

verbetert nog meer de leefomgeving in Hillegersberg. De kosten bedragen totaal 500 miljoen.   

 

De Ruil combinatie geeft naast het Basis pakket prioriteit aan de A13 omleiding rond Overschie. De 

overlast in Overschie wordt aldus volledig van de lijst gestreept. Met een ondertunnelde omleiding 

passen de totale kosten in het thans beschikbare budget (Rijk en Regio) van 750 miljoen.   

 

In de Budget combinatie worden alle modules van Portway tesamen uitgevoerd. De Rotterdamse ruit 

staat in één keer toekomstvast en robuust op de kaart. De overlast in Overschie én Hillegersberg is 

geheel verdwenen. En de A20 zone is leefbaar ingepakt. Voor een totaal bedrag van 1.000 miljoen.     

 

Conclusie 

Het Beter Benutten van de bestaande snelwegen, regionale wegen en stadswegen aan de noordzijde 

van Rotterdam is verkeerskundig toekomstvast realiseerbaar. Tegen lagere kosten, zonder noodzaak 

tot tolheffing beantwoordt Portway aan de doelstellingen van de Trajectnota A13/16.  

De Portway variant (eindfase C) scoort volgens het verkennend onderzoek verkeerskundig beduidend 

beter op het hoofdwegennet dan het A13/16 planvoorstel. De kans op congestie is bij Portway minder 

groot dan bij de A13/16.    

Met een goede verkeersafwikkeling, een versterkte regionale verbinding, en méér samenhang in het 

stadswegennet heeft Portway grote voordelen, zeker in combinatie met de voorgestelde sanering van 

de leefomgeving langs de A13 en A20 zone.  
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                 Portway Rotterdam 2012 Budget 

 

                         Stroomlijning en Sanering A13 en A20  
 
 
 
Portway Rotterdam voorziet in een integrale aanpak van de grote knelpunten aan de Noordrand van 

Rotterdam. Anders dan bij de A13/16 waarbij ingezet wordt op een nieuwe doorsnijding ten noorden 

van Rotterdam. Portway richt zich op stroomlijnen en saneren van de huidige snelwegen.  

 

 

1.0   Kernpunten Portway 2012 Budget 

Portway voorziet in het Beter Benutten van de huidige A20. Verbreding van de A20 is niet echt nodig. 

Wel toevoeging van een stadsrandweg langs de A20 én slimme ontkoppeling van aansluitingen. Het 

verkeer kan dan goed blijven doorstromen op deze belangrijke verkeersader.  

Deze stadsrandweg leidt het stadsverkeer ook meer buitenom de oudere Rotterdamse wijken zodat 

de leefomgeving in deze wijken verbetert.  

Portway legt ook een sterkere regionale verbinding tussen Lansingerland en Rotterdam ter ontlasting 

van Hillegersberg en Molenlaan. De eenvoudigste optie is de versnelde N471 (Hoogendorpweg) dat 

het verkeer op snelle wijze buitenom Schiebroek leidt. De andere optie is een verlengde N472 tussen 

Terbregse plein en Bergschenhoek, voorzien van een landtunnel in het Bergse Bos die dit natuur- en 

recreatiegebied spaart.   

Portway omvat ook een sanering van de leefomgeving langs de A20 en A13. Met de A13/16 verbetert 

het geluidsklimaat bij Overschie nauwelijks. Portway voorziet in het volledig “inpakken” van de beide 

snelwegen met hoge transparante geluidsschermen die méér stilte in de wijken moeten bieden dan de 

schrale wettelijke norm.  

Portway biedt als sluitstuk ook een omleiding en ondertunneling van de A13 buitenom Overschie aan. 

Deze omleiding streept de verkeershinder van de snelweg door Overschie definitief weg. Slechts een 

stadsweg ingepakt tussen geluidsschermen resteert.   

 

 

                                    Portway knooppunt A13 en A20 ter hoogte van Schieplein
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2.0   Fasering Portway 2012  Budget 

Portway Rotterdam bevat een aantal modulaire componenten waarmee een stapsgewijze ontwikkeling 

van het plan in het verschiet ligt. De uitvoering is afhankelijk te stellen van het beschikbare budget. De 

volgende fases zijn te onderscheiden die zich achtereenvolgend richten op de wegvakken van de A20, 

een regionale verbinding en de A13. 

 

fase weg maatregel  

A A20 Betere Benutting A20 en nieuwe Stadsrandweg nabij A20  

B1 A13 + regio Versnelde N471 (in samenhang met ontkoppeling Schieplein)  

B2 regio Regionale verbinding Lansingerland (incl. tunnel Bergse Bos)  

C A13 Omleiding en ondertunneling A13  
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Fase A        Betere Benutting A20 en nieuwe Stadsrandweg 

In fase A wordt ingezet op het Beter Benutten van de huidige A20. De meest eenvoudige maatregelen 

zijn de aanleg van spitsstroken binnen het bestaande A20 wegprofiel, het ontweven van weefvakken 

tussen A13 en A20 en het toevoegen van een nieuwe halve aansluiting Crooswijk Oost. (fase A1)  

De daaropvolgende stap is gericht op de toevoeging van een nieuwe Stadsrondweg die nabij de A20 

gelokaliseerd is. Deze Stadsrondweg verbindt de verschillende aansluitingen van de A20 met elkaar, 

waaronder Kleinpolderplein, Schieplein en Crooswijk, en geeft goede connectie met het onderliggend 

wegennet. (fase A2)  

Het nu te zwaar belaste Schieplein wordt ontkoppeld van de A20. De doorstroming verbetert hierdoor 

sterk. Via de Stadsrondweg is het Schieplein verbonden aan de aansluitingen van Kleinpolderplein en 

Crooswijk die een volledige aansluiting krijgt.  

Voor bestemmingsverkeer van de A13 is de nu wat onderbelaste Stadhoudersweg de aangewezen 

route om de stad in te rijden die via de nieuwe Stadsrondweg ook aansluit op het Schieplein. 

   

Door deze kleinschalige versterking van het onderliggend wegennet is het doorgaande verkeer op de 

huidige A20 goed af te wikkelen, waarbij de bekende flessehals is opgeheven. Voor de doorstroming 

van het doorgaande verkeer is het huidige wegprofiel van de A20 toereikend. En bestemmingsverkeer 

wordt van de hoofdstroom verlegd naar de nieuwe Stadsrondweg.  

De gehele A20 wordt “ingepakt” met hoge transparante geluidsschermen zodat het leefmilieu zelfs er 

voorop uitgaat ten opzichte van de huidige situatie.  

 

Weg                               Aansluitingen op Rotterdam  Weg 

A20 West Kleinpolderplein        Schieplein via Stadsrondweg            Crooswijk West en Oost A20 Oost 

A13  Doenkade                 Schieplein via Stadsrondweg            Crooswijk West en Oost A16 

Portway Budget        

Fase A 

Huidige A20 + Stadsrandweg (2 x 2) 
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Fase B        Regionale verbinding Lansingerland 

In fase B ligt de focus op versterking van de regionale verbinding tussen Lansingerland en Rotterdam 

alsmede op verbetering van de aansluiting van Lansingerland op het snelwegnet. Hillegersberg wordt 

hiermee ook ontlast.  

Twee opties dienen zich daarbij aan:  

- fase B1: snelle doorstroming van de huidige verbinding (N209 en N471) ten westen van Schiebroek.  

- fase B2: nieuwe regionale omleiding (verlengde N472) ten oosten van Hillegersberg. 

Betere doorstroming op de N209 en N471 is met enkele eenvoudige ingrepen te realiseren, door een 

drietal kruisingen ongelijkvloers te maken. De brede Van Hogendorpweg (N471) kan het extra verkeer 

gemakkelijk aan. Door de ontkoppeling met de A20 (fase A) zorgt het Schieplein ook voor een betere 

geleidelijke afwikkeling naar het nieuwe congestievrije snelwegnet.      

De nieuwe regionale omleiding N472 heeft een grotere impact vanwege doorkruising van het Bergse 

Bos. Met een aquaduct onderlangs de Rotte en een landtunnel ingepast in het Bergse Bos (ingebed in 

de flanken van de zéér hoge heuvel van het golfterrein) is dit recreatie- en natuurgebied in principe te 

ontzien. De verlengde N472 sluit op het Terbregseplein aan. 

 

 

De versnelde N471 (Van Hogendorpweg) is een eenvoudig kansrijk alternatief zeker in combinatie met 

enkele verkeersbeperkende maatregelen (onder spitstijd) op ontsluitingswegen van Hillegersberg. De 

versnelde N471 heeft ook positieve effecten op de verkeersintensiteit op de A13 Overschie.   

De verlengde N472 is het sluitstuk van een volwaardig regionaal net in het rustige suburbane gebied 

tussen de Rotterdamse en Haagse regio. De verlengde N472 draagt bij aan een robuuste afwikkeling 

van het verkeer in de vierhoek tussen Doenkade en Terbregseplein.  

 

 

Portway Budget        

Fase B 

Versnelde N471 of Verlengde N472 (2 x 1) met tunnel in Bergse Bos 
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Fase C    Omleiding en ondertunneling A13 

De derde fase van Portway richt zich op de omleiding van de A13 buitenom de wijk Overschie langs 

de zichtlocatie van het vliegveld Rotterdam-DenHaag Airport. Via een tunnel wordt het groengebied 

gepasseerd om op de A20 uit te monden op het nieuwe Portplein. Op het punt waar ook de HSL de 

stad binnenrijdt. De Poort van Rotterdam, voor spoor en weg.  

Op de zuidrand van het vliegveld komt een hoge geluidswal die ertoe dient om het verkeersgeluid én 

het grondlawaai van vliegtuigen te reduceren richting de achterzijde van Overschie.   

De A13 landtunnel die een lengte van 1 km heeft, is met haar tweemaal vier stroken toekomstvast. 

 

De huidige A13 in Overschie wordt gedown-sized tot een verlengde Stadhoudersweg die ontsluiting 

geeft tussen de omgelegde A13 bij de Doenkade en het hart van Rotterdam. Bestemmingsverkeer zal 

de nu sterk onderbelaste en daartoe geëigende Stadhoudersweg benutten. Het nu te drukke verkeer 

op de Schieweg bij het Schieplein neemt sterk af.    

 

  fase  Maatregel Capaciteit plus Sanering 

A Beter Benutten A20 + Stadsrondweg Stadswijkwegen Noordrand 

B Verbreding en Sanering Lansingerland - Rotterdam Molenlaan Hillegersberg 

C Verbreding en Sanering A13 Overschie en Schieweg 

 

 

Noot:  In de verdere toekomst is ondertunneling van de A20 denkbaar. Realistische scenario’s zijn het 

ondertunnelen van één verkeersrichting in een dubbeldeks tunnel en naderhand de beide richtingen of 

naar keuze ondertunneling van uitsluitend doorgaand verkeer. In samenhang met het beperkte pakket 

B1 in plaats van B2 blijven de meerkosten beperkt.   

Portway Budget        

Fase C 

 Omleiding en ondertunneling (2 x 4) A13  
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3.0  Leefmilieu Portway 2012 Budget 

 

De doelstellingen van de Trajectnota vragen ook om een verbetering van de leefomgeving langs de 

A13 en A20, evenals in Hillegersberg. Eerst wordt ingegaan op de A13/16 en vervolgens op Portway. 

 

Trajectnota A13/16 

De MER commissie heeft al twee jaar terug erop gewezen dat de door het Rijk geplande A13/16 niet 

helpt tegen vermindering van de overlast in Overschie. De MER-Commissie stelt:  

 

“De leefomgeving langs de bestaande snelwegen A13 en A20 verbetert (door aanleg van de A13/16) 

nauwelijks. De verkeersintensiteiten nemen weliswaar af, maar op de beleving van de geluidsoverlast 

heeft dit geen effect. Een nieuwe snelweg A13/16 veroorzaakt een wezenlijke aantasting van de 

leefomgeving in de noordrand van Rotterdam. Daarnaast heeft de snelweg A13/16 een negatief effect 

op landschap, natuur en recreatie.”    

 

De nieuwe A13/16 zorgt voor een geluidsreductie langs de A13 in Overschie van slechts 1,5 dB. Dit 

zéér kleine verschil is niet hoorbaar.  

In bijlage 4 staat het volledige bericht van de MER-Commissie over de A13/16.  

 

Portway 2012 Budget 

Met deze wetenschap van de MER-Comissie biedt Portway wél een milieuvriendelijk alternatief dat de 

leefomgeving langs de A13 en A20 wél werkelijk verbetert, én niet de leefomgeving van de Noordrand 

van Rotterdam aantast.   

 

- Fase A 

Portway voorziet in het volledig “inpakken” van de A20 met hoge transparante geluidsschermen zodat 

het leefmilieu sterk verbetert ten opzichte van de huidige situatie. Deze schermen moeten meer stilte 

geven dan de schrale wettelijke normen. Een bovenwettelijke aanpak is hier noodzakelijk.  

Ter illustratie het volgende. Indien een snelweg wordt voorzien van een relatief kostbare tunnel is het 

geluidsniveau in de leefomgeving op slag gelijk aan nul. Bij alle andere opties van tunnelbak, maaiveld 

of viaduct worden schermen geplaatst die zo laag of hoog zijn dat precies voldoen is aan de wettelijke 

norm. De keuze is dus tussen nul of gelijk de volle mep van 55 dB. Een keuze tussen niks of alles. 

 

Langs de zuidkant van de A20 tussen Kleinpolderplein en de Rotte staat nu géén enkel geluidscherm. 

De oude stadswijken zijn volledig onbeschermd. Aan de noordzijde ontbreken deels schermen of zijn 

de schermen niet hoger dan vier meter.  

Bij de A13 loopt langs het Sidelingepark in Overschie slechts een scherm van 2 meter hoogte. Een al 

jarenlang bestaande situatie die nogal schizofreen is in vergelijking met de A13/16 inpassing van niet 

horen, zien of ruiken in het Bergse Bos. En met de Trajectnota verandert hieraan niks.  
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Portway draagt zorg voor een geluidsniveau langs de bestaande A13 en A20 dat beduidend lager ligt 

dan de huidige geluidsniveaus. Dit saneringspakket kost beduidend minder dan de bovenwettelijke 

maatregelen die nu voorzien zijn in de A13/16. De Trajectnota laat de A13 en A20 in de kou staan.    

Portway voorziet vooralsnog in het integraal inpakken van de A13 en A20 met transparante schermen 

van minimaal 6 meter hoog. Op het smalle stuk in Overschie kan dit hoger uitvallen. Gestreefd wordt 

naar een gemiddelde reductie van tenminste 5 dB langs het gehele traject.    

 

- Fase B 

Portway voorziet desgewenst ook in een verlengde N472 die het Terbregseplein en Bergschenhoek 

met elkaar verbindt. Deze regionale weg dient zorgvuldig ingepast te worden in het Bergsche Bos. 

Anders dan de A13/16 die het lage Bergsche Bos doorsnijdt, ligt deze nieuwe regionale weg precies 

op het snijvlak tussen het Lage en Hoge Bergsche Bos. Langs dit snijvlak ligt een zéér hoge heuvel 

(bouwafval) van het golfterrein. De nieuwe regionale N472 kan met een lange landtunnel zorgvuldig 

ingepast worden tegen de flanken van deze golfheuvel. De schade aan de natuur blijft bij de aanleg 

uiterst beperkt. De Rotte wordt onderlangs in een aquaduct gekruist.  

 

- Fase C 

De derde fase van Portway richt zich op de omleiding van de A13 buitenom de wijk Overschie langs 

de zichtlocatie van het vliegveld Rotterdam-DenHaag Airport. Via een tunnel wordt het groengebied 

gepasseerd om op de A20 uit te monden op het nieuwe Portplein. Op het punt waar ook de HSL de 

stad binnenrijdt. De Poort van Rotterdam, voor spoor en weg.  

Op de zuidrand van het vliegveld komt een hoge geluidswal die ertoe dient om het verkeersgeluid én 

het grondlawaai van vliegtuigen te reduceren richting de achterzijde van Overschie. Twee vliegen in 

één klap kunnen hiermee worden geslagen. 

In het volkstuingebied tussen het vliegveld en het nieuwe Portplein is in redelijkheid te volstaan met 

een landtunnel. De lokale wegen, zoals de al op een dijk gelegen Overschiese Kleiweg, worden over 

de tunnel heen geleid. En de (verlegde) Terletweg loopt overlangs op het dak van de landtunnel. Een 

voorbeeld van dubbel grondgebruik.   

De omleiding en ondertunneling van de A13 buitenom Overschie is het sluitstuk van Portway. Deze 

omleiding haalt een sterke streep door de verkeershinder van de snelweg door Overschie. Op het 

oude traject resteert slechts een stadsweg ingepakt tussen hoge geluidsschermen.  

 

Epiloog 

Voor alle duidelijkheid wordt er nogmaals op gewezen dat met de Trajectnota de snelweg A13 door 

Overschie voor toen, voor nu en voor altijd blijft bestaan. De leefsituatie verandert daar nauwelijks.  

Portway verbetert wél daadwerkelijk de leefomgeving van Overschie.     
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4.0   Kosten Portway 2012  Budget 

De kracht van het Portway voorstel is de kansrijke optie tot fasering. Met uiterst beperkte middelen is 

fase A van het Beter Benutten op de A20 reeds door te voeren. Voor 50 miljoen kan in fase A1 al het 

verkeer op de A20 meer lucht krijgen. Met een cumulatief oplopende investering tot 200 miljoen wordt 

een toekomstvaste situatie gecreeërd waarmee doorgaand verkeer op de A20 goed af te wikkelen is. 

In dat geval blijft de A13 haar huidige ligging behouden.     

 

In de volgende fase B wordt de verbinding versterkt van Lansingerland met Rotterdam én met de A20.  

De eenvoudigste optie is de “versnelde” N471 en N209 door slechts enkele kruisingen ongelijkvloers 

te maken. Voor een bedrag van minder dan 50 miljoen.   

Een ingrijpender optie is de verlengde N472 doorgetrokken tussen Hillegersberg en Ommoord waarbij 

voorzien is in een landtunnel in het Bergse Bos en aquaduct onder de Rotte. De toekomstvaste tunnel 

van 2 x 2 stroken en ruim 1 km lengte wordt ingevleid in het heuvelmassief van de golfbaan. De totale 

kosten van de N472 zijn begroot op circa 250 miljoen.     

  

De kosten van de fasen A en B2 tesamen bedragen minder dan 500 miljoen euro. Daarmee is goed te 

voldoen aan Trajectnota doelstellingen om het A20 verkeer te laten doorstromen en de ontsluiting van 

Lansingerland te verbeteren. 

 

Maatregelen en kosten  Kosten in mln 

fase weg aanvullende maatregel  per fase totaal 

A1 A20 minimale maatregelen A20 (spitsstroken, ontweving, Crooswijk) 50 50 

A2 A20 Stadsrondweg langs A20 150 200 

B1 regio opwaardering N209 en N471  50 250 

B2 regio verlengde N472 + tunnel Bergse Bos 250 500 

C A13 omleiding, verbreding, ondertunneling A13  500 1.000 

 

De derde fase C voorziet in de omleiding van de A13 buitenom Overschie waarbij het groene gebied 

wordt gepasseerd met een landtunnel van bijna 1 km lengte en een nieuwe aansluiting op de A20 bij 

het Schieplein. Deze omleiding met inbegrip van een toekomstvaste tunnel van 2 x 4 rijstroken vraagt 

om een investering van ongeveer 500 miljoen.        

 

De kosten van fasen A, B en C tesamen blijven daarbij binnen een budget van 1 miljard euro.  

 

Voor een aanvullend bedrag van circa 20 miljoen is de huidige milieusituatie sterk te verbeteren door 

de nieuwe A20 in te pakken met hoge geluidsschermen. Voor een bedrag van 10 miljoen geldt dit ook 

voor de bestaande A13, indien de omleiding in fase C nog niet in beeld is.   

 

In deze samenvatting is voor het begrip uitgegaan van afgeronde bedragen. Voor de meer precieze 

bedragen wordt verwezen naar de bijlage.  
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5.0   Verkeersafwikkeling Portway 2012  Budget 

Portway 2012 Budget is verkeerskundig doorgerekend met het RVMK model dat door de Stadsregio 

Rotterdam ter beschikking is gesteld. Het onderzoek is uitgevoerd door bureau 4Cast gespecialiseerd 

in verkeersmodellering. Het plan van aanpak is opgesteld op basis van richtlijnen van de Stadsregio 

Rotterdam die ook de rapportage van 4Cast verifieert.  

 

Het onderzoek heeft zich gericht op de wijze waarop Portway 2012 Budget voldoet aan de criteria voor 

de kwaliteit van de verkeersafwikkeling. De kans op congestie op de drukste delen van de dag is een 

belangrijk criterium. Met als indicator daarvoor de verhouding tussen verkeersintensiteit en capaciteit, 

ofwel de I/C verhouding, op een wegvak, te onderscheiden naar ochtendspits en avondspits.  

 

I/C waarde < 0,8 0,8 – 0,9 0,9 – 1,0 > 1,0 

verkeersafwikkeling goed matig slecht zeer slecht 

congestie geen toenemende kans op congestie 

 

Naast I/C waarden zijn ook de verkeersprestaties, de voertuigverliesuren en enkele trajectreistijden 

beoordeeld. Hoe meer verkeer over het netwerk rijdt, en hoe minder verliesuren vanwege congestie, 

hoe beter het netwerk functioneert. 

Uit het verkeerskundig onderzoek zijn vooralsnog de volgende conclusies te trekken. Portway wordt 

daartoe vergeleken met de autonome situatie in 2020 en het A13/16 planvoorstel conform de eerdere 

Trajectnota. Vooral de relatieve verschillen tussen de plannen zijn relevant.   

 

Autonome situatie 2020 

De autonome situatie voor het jaar 2020 - ongewijzigd beleid - vertoont een beeld van zeer zware 

knelpunten in beide rijrichtingen op de gehele A20 gedurende de twee spitsperioden. Op de A13 

Overschie is sprake van een matige verkeersafwikkeling en soms een slechte afwikkeling in een 

maatgevende spitsrichting. De A16 vertoont met name in de avondspits in zuidelijke richting een 

slechte verkeersafwikkeling die terugslaat tot het knooppunt Terbregseplein.   

Ook het onderliggend netwerk laat enkele duidelijke knelpunten zien, zoals de op/afritten van het 

Schieplein en de corridor Molenlaan/Irenebrug/Terbregseweg.  

 

 Autonoom 2020 Ochtendspits   Autonoom 2020 Avondspits  
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A13/16 planvoorstel  

Ondanks het ingrijpende karakter van de nieuwe snelweg A13/16 blijken op een groot deel van dit 

nieuwe traject nog knelpunten te zijn in de ochtend- en avondspits. Tussen de aansluiting met de 

Ankie Verbeek-Ohrlaan en het Terbregseplein is in beide rijrichtingen en beide spitsperioden sprake 

van een slechte tot zeer slechte verkeersafwikkeling.  

Verder valt op dat ook de A20 tussen Crooswijk en Schieplein in de ochtendspits en omgekeerd in de 

avondspits zwaar belast is dat leidt tot een slechte tot zeer slechte verkeersafwikkeling.  

Ter hoogte van het Kleinpolderplein treedt verder congestievorming op de A20 noordbaan op tijdens 

beide spitsperioden. De verkeersafwikkeling op de A13 is wel voldoende, al vormt de westelijke oprit 

van de A20 noordbaan nog een knelpunt. 

 

Knelpunten blijven bestaan bij de verbindingsbogen in knooppunt Terbregseplein van en naar de A20 

Oost. Ook op de A16 zijn in beide spitsrichtingen enkele knelpunten terug te zien.  

Op de corridor Molenlaan/Irenebrug/Terbregseweg heeft de A13/16 een sterk positef effect, vooral in 

de ochtendspits. In de avondspits ondervindt het verkeer nog enige vertraging. Een tolvrije A13/16 is 

het uitgangspunt van deze resultaten. De tolheffing in het nieuwe plan kan echter tot minder positieve 

uitkomsten leiden.  

 

Portway 2012 eindfase C  

De eindsituatie van Portway Budget laat zien dat de verkeersafwikkeling op de gehele A20 corridor in 

beide richtingen en in beide spitstijden goed is. Op slechts enkele wegvakken is nog sprake van een 

matige afwikkeling (I/C = 0,8 – 0,90): tussen Crooswijk en het Terbregseplein op de zuidbaan in de 

avondspits, en bij het Kleinpolderplein op de zuidbaan in de ochtendspits. De verlegde A13 corridor 

wikkelt het verkeer ook volledig congestievrij af.  

Met Portway is de gehele noordrand van de Rotterdamse ruit congestievrij. Het knelpunt op deze ruit 

verschuift dan naar de A16 corridor, evenals het geval is bij het A13/16 planvoorstel.  

Op de corridor Molenlaan/Irenebrug/Terbregseweg verbetert de doorstroming. Ter hoogte van de brug 

blijft in de avondspits nog vertraging in de noordrichting ontstaan.  

De verlengde N472 wikkelt het verkeer in de ochtendspits goed af, en in de avondspits matig, waarbij 

opgemerkt wordt dat slechts 1 rijstrook per richting al voldoende is.   

 A13/16 Ochtendspits   A13/16 Avondspits 



                        Portway Rotterdam 2012 Budget 

16 

 

Ook bij de aansluiting van de Terbregseweg op de Hoofdweg en Bosdreef kan het verkeer zich goed 

afwikkelen. Daartoe wordt het zuidelijk stuk van de Terbregseweg in de onderdoorgang van het spoor 

en het Terbregseplein sterk verbreed.   

 

 

De Stadhoudersweg ten zuiden van het Kleinpolderplein wordt, als toegangspoort van de stad, beter 

belast dat past bij het bestaande (zéér) brede wegprofiel. De intensiteit op de overbelaste Schieweg 

wordt in Portway daarentegen met een kwart verminderd.   

Groot pluspunt van Portway is de grote ontlasting van de verkeersdruk op de huidige A13 Overschie, 

met 70 % reductie ten opzichte van de autonome situatie 2020. Dit geeft een enorme verbetering van 

de leefbaarheid bij Overschie. Temeer daar doorgaand zwaar vrachtverkeer hier niet meer zal rijden, 

en de snelheid op deze stadsweg teruggebracht is naar 70 km.     

 

Portway 2012 overige fasen 

In alle fases van Portway, zonder A13 omleiding rond Overschie, kan het verkeer zich goed afwikkelen 

op de A20 corridor. De aanpassingen op de A20 zijn vanaf de eerste fase A (A1 + A2) immers identiek 

aan eindfase C die zich aanvullend richt op de A13 omleiding rond Overschie.  

Verkeerskundig is de A13 omleiding niet beslist noodzakelijk. De huidige A13 kan het verkeer in 2020 

redelijk verwerken. Vooral als bedrijvenpark Schieveen zich slechts in beperkte mate ontwikkelt. In de 

verkeersberekeningen is deze ontwikkeling volledig meegenomen, alhoewel Schieveen er niet komt in 

de periode tot 2020. Opgemerkt wordt dat ook de nieuwe A13/16 relatief hoge I/C waarden - blijkbaar 

als acceptabel - laat zien.  

Ook de Van Hogendorpweg (N471) neemt in Portway fase B1 een deel van het A13 verkeer over. De 

N471 is daartoe “ge-upgraded” met ongelijkvloerse kruisingen. In combinatie met de ontkoppeling van 

het Schieplein van de A20 zijn de bestaande noordelijke Poorten en Inprikkers van Rotterdam beter te 

benutten. De afname op de A13 Overschie bedraagt 8 % als gevolg van de ge-upgrade N471. 

In Portway fase B2 verbetert met de verlengde N472 de doorstroming op de Molenlaan. De Irenebrug 

blijft nog vertraging geven, vooral in de avondspits. Enkele lichte verkeersregelende maatregelen met 

de Rottebandreef kan deze vertraging wegnemen. De verlengde N472 wikkelt evenals in eindfase C 

Portway eindfase C 

Ochtendspits 

Portway eindfase C 

Avondspits 
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het verkeer in de ochtendspits goed af, en in de avondspits matig, waarbij van slechts 1 rijstrook per 

richting is uitgegaan.  

Ook bij de “ge-upgrade” N471 (van Hogendorpweg) zijn enkele verkeersbeperkende maatregelen (in 

spitstijd) op de invalswegen van Hillegersberg wenselijk om het doorgaand verkeer te verleiden over 

deze bestaande regionale route te rijden.  

 

Noot     

In de Trajectnota (pg 42) wordt het - onterechte - beeld geschetst dat een regionale N472 weg alleen 

een oplossing biedt als deze weg opgewaardeerd wordt tot een autosnelweg. Uit de verkeersstudie 

blijkt echter dat volstaan kan worden met 80 km/h en slechts 1 strook per richting.  

 

Aanbevelingen 

Doorrekening met het RVMK model laat zien dat het Portway plan verkeerskundig een goede kans 

van slagen heeft. Op basis van de verkregen resultaten acht het verkeersbureau 4Cast het zinvol om 

het Portway voorstel ook door te rekenen met het NRM modelsysteem van het Rijk waarmee wellicht 

dezelfde positieve uitspraken over de verkeersafwikkeling worden geconstateerd.   

De laatste hand wordt nu gelegd aan een recente up-date van Portway waarna het rapport van 4Cast 

na toetsing door de Stadsregio ook voor derden beschikbaar is.   

 

In kort bestek: 

-  doorrekening Portway met het NRM model van de Rijksoverheid 

-  effecten op de verkeersafwikkeling A13 als gevolg van ontwikkelingsstop Schieveen 

-  aanvullende verkeersmaatregelen in Hillegersberg ter benutting van N471 
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6.0  Robuustheid Portway 2012 Budget 

 

In het Portway concept wordt doorgaand- en bestemmingsverkeer goed van elkaar gescheiden op de 

A13 en A20 corridor. De overgrote meerderheid van dit verkeer pendelt tussen de regio’s Den Haag 

en Rotterdam. Het doorgaande verkeer voorbij deze beide regio’s heeft een zéér bescheiden aandeel 

in het verkeersplaatje.   

De A13/16 Trajectnota beoogt een scheiding tussen noord-zuid en west-oost verkeer aan te brengen. 

Gelet op het bescheiden doorgaande aandeel in de noord-zuid richting is een aparte omleiding van de 

A13/16 een erg ingrijpende maatregel. Terwijl het verkeer op de smalle corridor door Overschie met 

slechts 30 % afneemt. De MER-Commissie heeft twee jaar terug al nadrukkelijk gesteld dat Overschie 

hiermee niet gebaat is. De geluidsoverlast neemt niet hoorbaar af. De A13/16 is een placebo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door bestemmingsverkeer zo vroeg mogelijk af te leiden van de snelweg ontstaat op de huidige A13 

en A20 corridor voldoende capaciteit voor doorgaand verkeer. Verbreding van de huidige A20 tussen 

Kleinpolderplein en de Rotte is hierdoor niet nodig.  

In plaats van nieuwe of sterk verbrede snelwegen kiest het Portway concept voor solide versterking 

van het stadsautowegnet aan de Noordrand van Rotterdam. Met enkele bescheiden ingrepen en de 

toevoeging van ontbrekende schakels (missing-links) ontstaat een robuust autostadsnetwerk dat de 

oudere wijken van Rotterdam ook ontlast.    

 

Bij calamiteiten heeft het snelwegverkeer ook een uitlaatklep op dit onderliggend netwerk. En door de 

toevoeging van de verlengde N472 tussen Terbregseplein en N209 richting Doenkade kan het verkeer 

bij calamiteiten ook buitenom de A20 corridor haar weg vinden. Snelwegnet, regionaal net en stadsnet 

werken in dit concept samen, en vangen bij calamiteiten elkaar eendrachtig op.     
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7.0  Kansrijke combinaties Portway 2012 Budget    

 

De kracht van Portway zit mede in de modulaire fasering. Verschillende fasen of modules zijn kansrijk 

met elkaar te combineren naar gelang de prioritaire verkeersprestaties, de gewenste verbetering van 

de leefomgeving en het beschikbare budget.  

In dat verband worden de volgende combinaties kansrijk geacht.  

 

naam combinatie omschrijving  kosten 

Basis A + B1 Beter Benutten A20 én N471    250 

Robuust A + B1 + B2 Beter Benutten A20 én N471 + nieuwe N472    500 

Rigoreus A + B1 + C Beter Benutten A20 én N471 + omleiding A13    750 

Budget A + B2 + C  Beter Benutten A20 + nieuwe N472 + omleiding A13 1.000 

  

In het Basis pakket wordt de verkeersprestatie van de A20 corridor volledig toekomstvast gemaakt, in 

combinatie met “upgrading” van de N471 die de wijken Hillegersberg (Molenlaan) én Overschie (A13) 

ontlast. De A13 en A20 worden geluidsarm ingepakt. Voor een beperkt bedrag totaal van 250 miljoen. 

  

De Robuuste combinatie gaat één stap verder dan het Basis pakket, en voegt een nieuwe regionale 

N472 toe tussen Lansingerland en Rotterdam. Dit versterkt de robuustheid van het wegennetwerk én 

verbetert nog meer de leefomgeving in Hillegersberg. De kosten bedragen totaal 500 miljoen.   

 

De Rigoreus combinatie geeft naast het Basis pakket prioriteit aan de A13 omleiding rond Overschie. 

De overlast in Overschie wordt aldus geheel van de lijst gestreept. Met een ondertunnelde omleiding 

passen de totale kosten in het thans beschikbare budget (Rijk en Regio) van 750 miljoen.   

 

In de Budget combinatie worden alle modules van Portway tesamen uitgevoerd. De Rotterdamse ruit 

staat in één keer toekomstvast en robuust op de kaart. De overlast in Overschie én Hillegersberg is 

geheel verdwenen. En de A20 zone is leefbaar ingepakt. Voor een totaal bedrag van 1.000 miljoen.     
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8.0  Conclusie Portway 2012 Budget 

 

Aan de doelstellingen van de Trajectnota A13/16 is ook goed te voldoen met het Portway concept. De 

invalshoek is anders. In plaats van een nieuwe doorsnijding van het landelijk gebied ten noorden van 

Rotterdam, voorziet het Portway voorstel in het Beter Benutten van de bestaande infrastructuur, en de 

sanering van de huidige knelpunten in de leefomgeving.  

 

Fase A   Scheiding verkeerssoorten  

Het Portway concept scheidt het doorgaande verkeer van het bestemmingsverkeer. Op de bestaande 

snelweg A20 ontstaat dan voldoende capaciteit voor een goede en toekomstvaste afwikkeling van het 

doorgaande verkeer. Met een nieuwe Stadsrandweg wordt het bestemmingsverkeer vroegtijdig van de 

snelweg geleid waarbij het zwaar belaste Schieplein ontkoppeld is van de snelweg.   

De verschillende aansluitingen langs de A20 worden via de Stadsrandweg met elkaar goed verbonden 

waarbij de Schieweg wat ontlast wordt en de wat onderbelaste Stadhoudersweg eindelijk volwaardig 

wordt benut als belangrijke toegangspoort voor de stad Rotterdam.  

 

Fase B   Regionale verbinding 

De verbinding van Lansingerland met Rotterdam en het zuidelijk snelwegnet is in het Portway concept 

ondervangen door versterking van het regionale wegennet. In het suburbane gebied tussen Den Haag 

en Rotterdam zijn goede regionale verbindingen meer op hun plaats dan een nieuwe snelweg.  

Door de verlengde N472 ten oosten van Hillegersberg ontstaat een goed samenhangend netwerk van 

regionale wegen binnen de driehoek van A12, A20 en A13. Bij deze verlengde N472 volstaat slechts 

één rijstrook per richting voor een goede verkeersafwikkeling van Lansingerland. Een aquaduct onder 

de Rotte met toekomstvaste tunnel door het Bergse bos (ingebed in de flanken van een zéér hoge 

heuvel van het golfterrein) dragen zorg voor behoud van het recreatie- en natuurgebied. 

Alternatief is een versnelde doorstroming van de N471 (Van Hogendorpweg) in combinatie met enkele 

verkeersremmende maatregelen in de wijk Hillegersberg.  

Voordeel van de N472 is de bijdrage aan de versterkte robuustheid van de infrastructuur. Snelwegnet 

en regionaal wegennet werken in deze visie eendrachtig samen. Bij een calamiteit op de A20 kan de 

nieuwe N472 in combinatie met de Stadsrandweg zorgdragen voor afgeleiding van het verkeer.    

 

Fase C   Omleiding A13 

De MER commissie heeft al twee jaar terug erop gewezen dat de nieuwe doorsnijding van de A13/16 

niet helpt tegen vermindering van de overlast in Overschie. Andere maatregelen zijn noodzakelijk. De 

directe omleiding van de A13 buitenom Overschie is wel een afdoende antwoord. Het verkeer neemt 

dan in Overschie met 70 % af waarbij ook nog eens het zware vrachtverkeer verdwijnt. De omgeleide 

A13 is voorzien van een toekomstvaste tunnel.   
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Milieuwaarde    

De omleiding van de A13 (fase C) en de verlengde regionale weg N472 (fase B2) zijn beiden voorzien 

van een landtunnel zodat hier het adagium geldt van niet horen, zien of ruiken.  

Portway voorziet verder in het volledig “inpakken” van de A20 met hoge transparante geluidsschermen 

zodat het leefmilieu sterk verbetert ten opzichte van de huidige situatie. Door het aanscherpen van de 

normen met bovenwettelijke eisen is deze verbetering eenvoudig te bereiken.  

Met de A13/16 verbetert de leefsituatie in Overschie niet of nauwelijks dat ook de boodschap is van de 

MER-Commissie. Portway daarentegen voorziet in een directe omleiding rond Overschie.  

In de fasering voorafgaande aan deze omleiding kan ook de bestaande A13 beter “ingepakt” worden 

met hogere geluidsschermen die verder reiken dan de wettelijke normen. Portway geeft een sterkere 

verbetering van de leefsituatie dan voorzien is met de omleiding A13/16.     

 

Verkeerswaarde  

Door het specialistisch verkeersbureau 4Cast is een verkeersstudie uitgevoerd met het RVMK model 

dat ter beschikking gesteld is door Stadsregio Rotterdam die de resultaten heeft geverifieerd.  

De eindsituatie van Portway (fase C) laat zien dat de verkeersafwikkeling op de gehele A13 en A20 

corridor tussen Doenkade en Terbregseplein goed is. Op enkele wegvakken is nog slechts sprake van 

een matige afwikkeling in de spitsperiode. Opvallend is dat Portway volgens het onderzoek beduidend 

beter scoort op het hoofdwegennet dan het A13/16 planvoorstel. De kans op congestie is veel groter 

bij het A13/16 voorstel, zowel op het nieuwe A13/16 traject zelf als op de A20 corridor.   

 

Ander groot pluspunt van Portway is de sterke ontlasting van de A13 Overschie, met 70 % reductie 

waarbij volstaan kan worden met een stadsweg van 70 km/h, zonder zwaar vrachtverkeer.    

Verkeerskundig is de A13 omleiding niet beslist noodzakelijk. De huidige A13 kan het verkeer in 2020 

redelijk verwerken. Vooral als bedrijvenpark Schieveen zich slechts in beperkte mate ontwikkelt. In de 

verkeersberekeningen is deze ontwikkeling volledig meegenomen, alhoewel Schieveen er niet komt in 

de periode tot 2020. Opgemerkt wordt dat ook de nieuwe A13/16 relatief hoge I/C waarden - blijkbaar 

als acceptabel - laat zien. 

 

Door “upgrading” van de Van Hogendorpweg (fase B1) kan deze regionale verbinding een deel van de 

druk op de A13 overnemen. Met deze N471 is ook de Molenlaan verder te ontlasten in combinatie met 

enkele maatregelen op de invalswegen van Hillegersberg. 

In Portway fase B2 verbetert met de verlengde N472 de doorstroming op de Molenlaan. De Irenebrug 

blijft nog vertraging geven, vooral in de avondspits. Enkele lichte verkeersregelende maatregelen met 

de Rottebandreef kan deze vertraging wegnemen. De verlengde N472 wikkelt evenals in eindfase C 

het verkeer in de ochtendspits goed af, en in de avondspits matig waarbij opgemerkt wordt dat slechts 

1 rijstrook per richting al voldoende is.   
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Budgettaire fasering 

In Portway Budget  worden drie fases benoemd die stapsgewijze ontwikkeling van het concept toelaat 

naar gelang het beschikbare budget. Voor een bedrag van minder dan 200 miljoen is goed te voldoen 

aan het Beter Benutten van de A20 dat voorziet in een goede doorstroming van deze snelweg, zowel 

voor doorgaande verkeer als bestemmingsverkeer.  

Voor een budget van circa 250 miljoen is de verlengde N472 mooi ingepast in het Bergse bos aan te 

leggen waarbij de ontsluiting van Lansingerland met Rotterdam en het zuidelijk snelwegnet zeer goed 

geregeld is. De wijk Hillegersberg wordt hiermee ontzien.  

In de derde fase is voorzien in de omleiding van de A13 buitenom Overschie dat een investering vergt 

van ongeveer 500 miljoen waarbij overlast door Overschie daadwerkelijk tot het verleden behoort. 

De totale kosten van het Portway Budget voorstel bedragen passen daarmee binnen het beschikbare 

budget van 1 miljard dat ook voorzien is voor het A13/16 traject. 

 

Kansrijke combinaties  

De kracht van Portway zit mede in de modulaire fasering. Verschillende fasen of modules zijn kansrijk 

met elkaar te combineren naar gelang de prioritaire verkeersprestaties, de gewenste verbetering van 

de leefomgeving en het beschikbare budget.  

In dat verband worden de volgende combinaties kansrijk geacht.  

 

naam combinatie omschrijving  kosten 

Basis A + B1 Beter Benutten A20 én N471    250 

Robuust A + B1 + B2 Beter Benutten A20 én N471 + nieuwe N472    500 

Ruil A + B1 + C Beter Benutten A20 én N471 + omleiding A13    750 

Budget A + B2 + C  Beter Benutten A20 + nieuwe N472 + omleiding A13 1.000 

  

In het Basis pakket wordt de verkeersprestatie van de A20 corridor volledig toekomstvast gemaakt, in 

combinatie met “upgrading” van de N471 die de wijken Hillegersberg (Molenlaan) én Overschie (A13) 

ontlast. De A13 en A20 worden geluidsarm ingepakt. Voor een beperkt bedrag totaal van 250 miljoen. 

  

De Robuuste combinatie gaat één stap verder dan het Basis pakket, en voegt een nieuwe regionale 

N472 toe tussen Lansingerland en Rotterdam. Dit versterkt de robuustheid van het wegennetwerk én 

verbetert nog meer de leefomgeving in Hillegersberg. De kosten bedragen totaal 500 miljoen.   

 

De Ruil combinatie geeft naast het Basis pakket prioriteit aan de A13 omleiding rond Overschie. De 

overlast in Overschie wordt aldus volledig van de lijst gestreept. Met een ondertunnelde omleiding 

passen de totale kosten in het thans beschikbare budget (Rijk en Regio) van 750 miljoen.   

 

In de Budget combinatie worden alle modules van Portway tesamen uitgevoerd. De Rotterdamse ruit 

staat in één keer toekomstvast en robuust op de kaart. De overlast in Overschie én Hillegersberg is 

geheel verdwenen. En de A20 zone is leefbaar ingepakt. Voor een totaal bedrag van 1.000 miljoen.     
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Eindconclusie 

Het Beter Benutten van de bestaande snelwegen, regionale wegen en stadswegen aan de noordzijde 

van Rotterdam is verkeerskundig toekomstvast realiseerbaar. Tegen lagere kosten, zonder noodzaak 

tot tolheffing beantwoordt Portway aan de doelstellingen van de Trajectnota A13/16.  

De Portway variant (eindfase C) scoort volgens het verkennend onderzoek verkeerskundig beduidend 

beter op het hoofdwegennet dan het A13/16 planvoorstel. De kans op congestie is bij Portway minder 

groot dan bij de A13/16.    

Met een goede verkeersafwikkeling, een versterkte regionale verbinding, en méér samenhang in het 

stadswegennet heeft Portway grote voordelen, zeker in combinatie met de voorgestelde sanering van 

de leefomgeving langs de A13 en A20 zone.  
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9.0  Aanbevelingen Portway 2012 Budget 

 

De Portway visie voldoet volwaardig aan de doelstellingen van de Trajectnota: 

 

“Het creëren van een realistische oplossing die de gesignaleerde problemen op het gebied van de 

verkeersafwikkeling, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid op de A13 bij Overschie en de A20 

tussen het Kleinpolderplein en het Terbregseplein, alsmede op het onderliggend wegennet, wegneemt 

of verkleint.”  

 

In de Trajectnota is deze doelstelling verder toegespitst op: 

Doel 1: betrouwbare en acceptabele reistijden 

Doel 2: goede bereikbaarheid Rotterdam-centrum en de regio 

Doel 3: vermindering verkeersdruk op onderliggend wegennet 

Doel 4: verbetering leefbaarheid rond A13 en A20 

 

In meerdere modulaire combinaties kan aan deze bovenstaande doelstellingen voldaan worden.  

 

In kort bestek heeft Portway verder een aantal kenmerken in vergelijking met A13/16: 

- betere leefomgeving langs A13 en A20 

- goede verkeersafwikkeling hoofdwegennet (fase C) 

- nieuwe stadsrandweg ter ontlasting stadswijken 

- versterking regionale verbinding met Lansingerland 

- procedurele en budgettaire fasering 

en verder: 

- géén aantasting Noordrand Rotterdam 

- géén tolheffing 

- géén dreiging van A24 op termijn (Midden-Delfland ruit) 

 

Aanbeveling is dan ook om Portway voortvarend ter hand te nemen. 

 

ir. Willem Bos  
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Epiloog 

  

Portway Budget en A13/16 blijken zich op hoofdlijnen gelijkwaardig aan elkaar te kunnen meten op de 

aspecten van investeringskosten, verkeersafwikkeling en lokale inpassing. Portway voldoet aldus ook 

aan de doelstellingen van de Trajectnota. 

 

Voor de finale afweging is het van belang om zich rekenschap te geven van de volgende aspecten.  

  

Overlast Overschie 

Bij de keuze voor de A13/16 blijft de overlast in Overschie bestaan. Ook de MER commissie heeft al 

twee jaar geleden hierop gewezen. Met de A13/16 blijft 66 % van het verkeer door Overschie rijden. 

Het grootste aandeel is namelijk bestemmingsverkeer voor Rotterdam. 

De MER commissie schrijft dat de leefomgeving langs de bestaande snelwegen A13 en A20 niet of 

nauwelijks verbetert. De verkeersintensiteiten nemen hier weliswaar af, maar op de beleving van de 

geluidsoverlast heeft dit geen effect. Zie bijlage 4, persbericht MER Commissie.  

Aan één van de vier doelstellingen van de Trajectnota, verbetering van de leefkwaliteit in Overschie,  

wordt hiermee dus niet voldaan.  

Aan een ondertunneling van de A13 door Overschie of een kortere omleiding valt niet te ontkomen, 

indien voldaan dient te worden aan de vier doelstellingen van de Trajectnota. De kosten voor deze 

maatregel bedragen minimaal 300 tot 500 miljoen. Deze meerkosten dienen ook meegenomen te 

worden in het totaalplaatje. De kosten van het A13/16 project bedragen dan 1,3 tot 1,5 miljard.  

 

Tolweg  

In het voorstel voor de A13/16 is een tolheffing inbegrepen. Deze tol dient een deel van de kosten te 

financieren. Onduidelijk is nog hoe hoog de tol zal zijn en op welke wijze de tol valt te heffen zonder 

gebruikmaking van tolpleinen. De gevolgen kunnen echter groot zijn. Tolmijdend gedrag kan vanwege 

de nabijheid van alternatieve wegen zeer gemakkelijk ontstaan. Meer zekerheid en duidelijkheid is op 

voorhand nodig voordat dit ingrijpende besluit kan worden genomen. Anders blijkt ook helaas achteraf 

dat aan meerdere doelstellingen van de Trajectnota niet voldaan is.  

 

Budgettaire fasering   

Bij Portway is fasering van de modulaire componenten mogelijk, in de fases A, B en C. Elke ingreep is 

daardoor pas in te zetten indien voldoende budget beschikbaar is. Elke fase of combinatie van fases 

is ook als apart project te beschouwen, zonder dat direct zicht behoeft te zijn op totale financiering.  

Ook de A13/16 blijkt niet vooraf volledig te voldoen aan alle doelstellingen van de Trajectnota. Zonder 

tunnel of omleiding in Overschie blijft de overlast daar immers ook bestaan. Dus ook bij de A13/16 is 

vooraf niet de totale financiering geregeld.  
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Toekomstbeeld  

De A13/16 is een vreemde verschijning in de Ruit van Rotterdam. Deze snelweg stulpt diep uit in het 

suburbane landschap ten noorden van Rotterdam. De A13/16 leidt ook tot een sterke a-symmetrische 

vervorming van de huidige verkeersruit van Rotterdam. Deze vervorming dwingt onvermijdelijk tot het 

kortsluiten van de Ruit (A24) ten noorden van Vlaardingen en Schiedam. Ook de Blankenburgtunnel is 

een opmaat tot dit toekomstbeeld, al wordt dit nu uiteraard ten stelligste ontkend. Maar morgen kan de 

wind weer anders waaien.  

De keuze voor de A13/16 staat dus niet op zichzelf. Deze keuze heeft verstrekkende gevolgen voor 

de toekomstige inrichting van de Rotterdamse regio. Dit dreigende perspectief dient in ogenschouw te 

worden genomen bij de finale afweging.  

En zolang de A24 er niet komt, is één blik op de kaart voldoende. De A13/16 is een artefact, ofwel een 

vreemde misvorming van ons Hollandse wegennet.   

    

      

 

 

 

 

  

 Toekomstplaatje met A13/16 en volledige Ruit in Stadsregio Rotterdam 

Toekomstplaatje met Portway                                                                                                                                                                                                                                                                                        

in Stadsregio Rotterdam 
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Bijlagen: 

 

Bijlage 1 Transitie A13/16 naar Portway Budget 

Bijlage 2 Aansluitingen op Rotterdam  

Bijlage 3  Fysieke infrastructuur  

Bijlage 3a Verkeersresultaten  I/C diagrammen en Index 

Bijlage 4 MER commissie over A13/16 

Bijlage 5 Kostencalculaties 

Bijlage 6 Visualisaties beknopt  

Bijlage 6a Visualisaties in groot formaat (separaat)    

Bijlage 7 Stroomschema’s  (separaat) 
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Bijlage 1   Transitie A13/16 naar Portway Budget

   Verlengde N472 (2 x 1)              

met tunnel in Bergse Bos 

Trajectnota 

A13/16  

Portway Budget   

 Omleiding en ondertunneling (2 x 4) A13  Huidige A20 + Stadsrandweg (2 x 2) 

Versnelde N471                                               
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Bijlage 2: Aansluitingen op Rotterdam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huidige situatie 

Portway Budget    fase C 
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Bijlage 3: Fysieke infrastructuur    

 

Modulaire componenten wegvak fase 

A1 A2 B1 B2 C D 

1 Spitsstroken, ontweving, Crooswijk Oost A20 x x x x x x 

2 Stadsnetwerk langs A20 A20  x x x x x 

3a Versnelde N209 en N471 (optioneel) N209, N471   x (x) (x) x 

3b Verlengde en ondertunnelde N472 N472    x x  

4 Omleiding en ondertunneling A13 A13     x x 

5 Ondertunneling halve A20  A20      x 

 

 

Fysieke infrastructuur in fase C 

wegvak maatregelen rijstroken* snelheid 

    

A13 Doenkade – tunnelmond  4 100 

 Landtunnel (1 km) en fly-over   A13 vice versa A20 West  1 80 - 100 

 Landtunnel (1 km) en fly-over   A13 vice versa A20 Oost                 3 80 - 100 

    

A20 Kleinpolderplein    nieuwe oprit naar A20 west   

 Kleinpolderplein – Schieplein  3 80 -100 

 Schieplein – Rotte (incl. samengevoegde A13) 4 80 - 100 

 Rotte – Terbregseplein Noordbaan / Zuidbaan 6 / 5 100 

 Crooswijk Oost    nieuwe aansluiting    

    

A16  A20 west richting A16    extra buitenboog met rijstrook  3 80 -100 

  A16 richting A20 west    extra strook + vrachtstrook open 4 80 - 100 

    

Stadsweg Verlengde Stadhoudersweg (A13 Oud): KPP - Doenkade 2 70 

 Rondweg langs spoor:  Stadhoudersweg – Schieplein  1 70 

 Onderdoorgang weerszijden Schieplein rondweg 1  

 Randweg langs A20: Schieplein – Crooswijk  2 70 

    

N472 Onderlangs Terbregseplein   3 50 

 Terbregseplein – Rooseveltweg 2 50 

 Rooseveltweg - Bergschenhoek 1 80 

 Landtunnel (1 km) Bergse Bos  (kostencalculatie) 2  

    

                   * Opmerking: aantal rijstroken per richting
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Bijlage 3a: Verkeersresultaten   I/C diagrammen  en Index  

 

Index intensiteiten Onderliggend Wegennet     

 

 

Ontsluitingswegen in woonwijken 

Wegvak Autonoom 2020 A13/16 Portway   opmerkingen 

 mvt/etm index  Fase B1 Fase B2 Fase C  

Wijk Noord   

Schieweg 56.000 100 96 86 75 73   verbetering leefmilieu 

Gordelweg (Statenweg – Schieweg) 10.000 100 90 120 120 110   nadere maatregelen  

Boezemlaan (Kerkhofl – Bosdreef)       26.000 100 92 73 73 69  

Wijk Hillegersberg   

A.V.Ohrlaan  24.000 100 108 92 88 88  

Rooseveltweg 23.000 100 109 100 109 109  

Molenlaan (bij Irenebrug) 33.000 100 45 97 70 70   verbetering leefmilieu 

Wijk Overschie   

Stadsweg tpv A13 Overschie 149.000 100 nvt nvt nvt 30   verbetering leefmilieu 

 

 

 

Regionale wegen en stadswegen op ruime afstand van woonwijken  

Wegvak Autonoom 2020 A13/16 Portway   opmerkingen 

 mvt/etm index  Fase B1 Fase B2 Fase C  

N209   

N209    Doenkade (oostelijk A13) 38.000 100 74 87 105 92  

N209    Doenkade (oostelijk N471) 39.000 100 105 118 95 95  

N209    tpv Bergschenhoek 26.000 100 119 104 135 131    past bij wegprofiel 

A13 stadsweg   

Stadhoudersweg (ten zuiden A20) 39.000 100 97 131 133 144    past bij wegprofiel  

N471   

N471  ten noorden van N209 29.000 100 107 124 90 90    beperkte aanpassing  

N471  ten zuiden van N209 32.000 100 100 188 91 100    past bij wegprofiel 

Van Hogendorpweg (bij A20)  59.000 100 76 144 86 92    past bij wegprofiel 

N472   

Verlengde N472 30.000 nvt nvt nvt 100 100  

Terbregseweg onder Terbregseplein 36.000 100 58 108 150 147    verdubbeling rijstroken 

Hoofdweg 40.000 100 93 83 80 80  

Bosdreef 38.000 100 95 76 76 79  
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I/C waarde < 0,8 0,8 – 0,9 0,9 – 1,0 > 1,0 

verkeersafwikkeling goed matig slecht zeer slecht 

congestie geen toenemende kans op congestie 

 
 

Autonoom 2020 Ochtendspits  

  

Autonoom 2020 Avondspits  

I/C diagrammen  

hoofdwegennet 
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I/C waarde < 0,8 0,8 – 0,9 0,9 – 1,0 > 1,0 

verkeersafwikkeling goed matig slecht zeer slecht 

congestie geen toenemende kans op congestie 

  

A13/16 Ochtendspits  

  

A13/16 Avondspits 

I/C diagrammen  

hoofdwegennet 
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I/C waarde < 0,8 0,8 – 0,9 0,9 – 1,0 > 1,0 

verkeersafwikkeling goed matig slecht zeer slecht 

congestie geen toenemende kans op congestie 

I/C diagrammen  

hoofdwegennet 

 

Portway eindfase C 

Ochtendspits 

 

Portway eindfase C 

Avondspits 
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Bijlage 4: Persbericht MER Commissie over A13/16  
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Bijlage 5  Kostencalculaties Portway Budget 

 

 

Module       spitsstrook en ontweving A20 en stadsrondweg langs A20    
                                  
Investeringskosten: incl. bouwkosten, 25 % VAT en BTW 

 rijbanen omvang Eh Prijs/Eh subtot totaal 

       

Nieuwe rondweg Stadhoudersweg - Schieplein      38 

- viaduct 2 x 1 rijstroken  (Stdweg – A20) 2x1b 0,600 km 30 18  

- viaduct over A20      10  

- weefstrook naar Schieplein noord - maaiveld 2b + v 0,500 km 9 5  

- weefstrook naar Schieplein zuid  - maaiveld 2b + v 0,500 km 9 5  

       

Onderdoorgang parallelbaan langs Schieplein  2x   2b           2x  5  10 

       

Parallelbaan A20 tussen Schieplein – Crooswijk       28 

- maaiveld Schieplein - Rozenlaan  2x   2b 2x  0,800 km 6 10  

- viaduct Rozenlaan - Crooswijk 2x   2b 2x  0,600 km 15 18  

       

Parallelbaan A20 over Rotte      15 

- viaduct 2x   2b 2x  0,500 km 15 15  

       

Nieuwe aansluiting Crooswijk Oost      11 

- oprit en afrit  maaiveld 2x   2b 2x  0,150  km 6 2  

- viaduct over spoorbaan  2x   2b 2x  0,300 km 15 9  

       

Asverlegging A20   Schieplein - Rozenlaan 2x   4b 2x  0,800 km 6 10 10 

       

Reconstructie Noorderkanaal       15 

- Noorderkanaal verplaatsen  0,400 km  5  

- Hofpleinlijn viaduct  slopen; al gedaan       

- Rozenlaan viaduct vernieuwen     10  

       

A20 Noordbaan extra strook Rotte-Terbregseplein      4 

- bocht A20 – manege: verbreding van 5 naar 6  1b 0,800 km 3 3  

- manege – Terbregseplein:  asfalt al aanwezig  1,200 km 1 1  

       

A20 Zuidbaan  extra strook in afslag naar A16       

- extra viaduct over spoorbaan en Hoofdweg 1b  0,500 km 8 4 4 

       

Grondverwerving       10 

Herinrichting       10 

       

Totaal       155 

       

Post onvoorzien 10 %       15 

       

Totaal       170 
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Module      Omleiding en ondertunneling A13   
   
Investeringskosten: incl. bouwkosten, 25 % VAT en BTW 

 rijbanen omvang Eh Prijs/Eh subtot totaal 

A13 kruising Doenkade      43 

- op-en afritten 2 stuks oostzijde 2b + v 1,000 km 15 15  

- weefstrook oostzijde  + aansluiting oude A13 2b + v 0,875 km 9 8  

- weefstrook westzijde + aansluiting oude A13 2b + v  0,875 km 9 8  

- viaduct over A13  2b + v     12  

       

A13 krs Zestienhoven – krs A20       207 

-   Wegdek op maaiveld  2x3b + 2v 1,560  km 25 39  

-   Gesloten landtunnel (0,80 x tunnel) 2x3b  0,935 km 180 168  

       

Knooppunt A13-A20       61 

-  van A13 naar A20 west - wegdek op maaiveld 1b + 1v 0,500 km 6 3  

-  van A13 naar A20 oost - viaduct 1-hoog 2b + 1v 2 x 0,200 km 30 12  

                                         - viaduct 2-hoog  2b + 1v 0,200 km 40 8  

                                         - wegdek op maaiveld 2b + 1v 0,600 km 9 5  

- van A20 west naar A13  - wegdek op maaiveld 1b + 1v  0,300 km 6 2  

                                         - viaduct 1b + 1v 0,600 km 15 9  

- van A20 oost naar A13  - wegdek op maaiveld 2b + 1v 0,600 km 9 6  

                                         - viaduct 1/2-hoog 2b + 1v 2 x 0,200 km 40 16  

       

       

Reconstructie Kleinpolderplein        25 

-  sloop viaducten  3x   viaduct 1,500 km 6 9  

-  oprit A20 west      viaduct 2b + 1v 0,200 km 30 6  

- verbreding A20 West  tunnelbak (1 wand)  1b 0,250 km 20 5  

- verbreding A20 Oost   tunnelbak (1 wand) 1b 0,250 km 20 5  

       

Reconstructie A13 Overschie (versmalling) maaiveld 2,000 km 2,5 5 5 

       

Grondverwerving       50 

Herinrichting       50 

       

Totaal       441 

       

Post onvoorzien 10 %       44 

       

Totaal       485 

       

       

       

Optioneel:  extra strook in tunnel A13 – A20 Oost       72 

- extra strook landtunnel (0,80 x tunnel) 2x1b  0,935 km 60 56  

-  van A13 naar A20 oost -  viaduct 1-hoog 1b 2 x 0,200 km 10 4  

                                         -  viaduct 2-hoog  1b  0,200 km 13 3  

                                         -  wegdek op maaiveld 1b 0,600 km 3 2  

- van A20 oost naar A13  - wegdek op maaiveld 1b 0,600 km 3 2  

                                         - viaduct 1/2-hoog 1b 2 x 0,200 km 13 5  

       

Post onvoorzien 10 %       7 

       

Totaal       79 
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Module      Verlengde N472 tussen Terbregseplein en Lansingerland  
   
Investeringskosten: incl. bouwkosten, 25 % VAT en BTW 

 rijbanen omvang Eh Prijs/Eh subtot totaal 

       

N472  van N209 – Bergse bos      19 

- weg op maaiveld  2x1b 1,400 km 6 9  

- kruising N209 en omlegging Leeuwenhoekweg      5  

- omlegging Leeuwenhoekweg ca     5  

       

N472 kruising Bergse Bos en Rotte      152 

- gesloten landtunnel (0,80 x tunnel) 2x2b  0,900 km 120 108  

- tunnel-aquaduct onder Rotte   2x2b 0,200 km 150 30  

- tunnelbak halfverdiept  2x2b  0,200 km 70 14  

       

N472  van Rotte - Terbregseplein       

- weg op maaiveld  Rotte - Rooseveltlaan 2x1b  0,700  km   6 4 21 

- verdubbeling Rooseveltln – Bosdreef maaiveld extra 2x1b 1,100 km 6 7  

- spoortunnel verbreding  2x1b    10  

       

Aansluiting A20 Oost       10 

- afrit A20 Oost   1b + 1v 0,600 km 6 4  

- oprit A20 Oost  viaduct   1b + 1v   0,400 km 15 6  

       

       

Grondverwerving       15 

Herinrichting       15 

       

Totaal       232 

       

Post onvoorzien 10 %       23 

       

Totaal       255 
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Module      Versnelde N471 tussen Schieplein en N209 Ankie-verbeek Ohrlaan  
   
Investeringskosten: incl. bouwkosten, 25 % VAT en BTW 

 rijbanen omvang Eh Prijs/Eh subtot totaal 

       

N209 ongelijkvloerse kruising Verbeek-Ohrlaan      11 

- viadukt twee richtingen 2x2b 0,400 km 28 11  

       

N471 nieuwe aansluiting Landscheidingsweg      12 

- afrit N471 west 1b 0,400 km 3 1  

- toerit N471 west 1b 0,500  km 3 1,5  

- afrit N471 oost 1b 0,200 km 3 0,5  

- toerit N471 west 1b 0,200 km 3 0,5  

- 2 mini-rotondes  0,400 km 3 1  

- dive under N471 2b   5 5  

- half viadukt over dive under  1b 0,150 km 14 2  

       

N 471 ongelijkvloerse kruising Melanchtonweg      17 

- viadukt in twee richtingen  2x2b 0,600 km 28 17  

       

       

Totaal       40 

       

Post onvoorzien 10 %       4 

       

Totaal       44 
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Bijlage 6: Visualisaties beknopt 

Fase A1: A20 zone 

Huidige A20 met spitsstroken en ontweving weefvakken en volledige aansluiting Crooswijk 

Fase A2: A20 zone 

Huidige A20 incl. aanpassingen volgens fase A1 + Stadsrandweg (2 x 2) 
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Fase C:  A20 zone 

 Omleiding en ondertunneling (2 x 4) A13  

Huidige A20 incl. aanpassingen  + Stadsrandweg (2 x 2)  +  Omleiding en ondertunneling A13 

Verlengde N472 (2 x 1) met tunnel in Bergse Bos 

Fase C: Doenkade 

 

Fase C: Terbregseplein  
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Fase B1: Versnelde N471 

Ongelijkvloerse kruisingen 

-  Melanchtonweg 

-  Landscheidingsweg 

-  Ankie Verbeek Ohrlaan  

Fase B2: Verlengde N472  

 -  1 rijstrook per richting 

 -  aquaduct onder Rotte 

 -  landtunnel in Bergse Bos 

    tegen flanken van golfheuvel 
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Fase C:  A20 zone 

Huidige A20 incl. aanpassingen  + Stadsrandweg (2 x 2)  +  Omleiding en ondertunneling A13 


