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1.Inleiding 

De Bewonersorganisatie Molenlaankwartier, Rotterdam heeft in samenspraak met de heer Willem Bos 
een alternatieve oplossing voor de A13/A16 opgesteld. Het gaat hierbij om een alternatief waarbij 
voornamelijk wordt ingezet op uitbreiding van de bestaande weginfrastructuur. Dit alternatief wordt 
aangeduid als het ‘Portway Rotterdam Budget - alternatief’. De toevoeging van Budget refereert aan een 
versie van Portway die afgestemd is op het beschikbare overheidsbudget." 
 
De bedenkers van het Portway Budget alternatief hebben de insteek om vanuit een andere 
invalshoek invulling te willen geven aan de doelstellingen uit de Trajectnota, te weten: 

• betrouwbare en acceptabele reistijden op hoofdwegennet;  
• bereikbaarheid centrum Rotterdam en noordelijke wijken;  
• kwaliteit leefomgeving verbeteren in A13 en A20 zone; en  
• leefbaarheid woonbuurten door reductie lokale verkeersdruk. 

 
 
Om deze andere invalshoek te verkennen is 4cast gevraagd om het totale Portway-plan en specifieke 
onderdelen ervan door te rekenen met een verkeersmodel. Voor het doorrekenen van het alternatief 
komen in eerste instantie twee modelsystemen in aanmerking.  

• Het Nederlands Regionaal Model van Rijkswaterstaat is een strategisch modelinstrument voor 
het verkennen van de effecten van het regionale verkeers- en vervoersbeleid; en 

• De Stadsregio Rotterdam beschikt over een Regionaal Verkeersmilieukaart (RVMK ). Dit 
systeem wordt hoofdzakelijk gebruikt ter ondersteuning van meer lokale beleidsplannen en 
ruimtelijke infrastructurele projecten voor de huidige en toekomstige lucht- en geluidssituaties. 

 
Het plan ‘Portway Rotterdam Budget’ bevat oplossingsrichtingen op zowel lokaal als regionaal niveau 
waardoor een doorrekening van het plan met beide modelsystemen te voorkeur geniet. Voor een 
objectieve vergelijking met de eerder door Rijkswaterstaat uitgevoerde A13/A16 berekeningen, is het 
tevens wenselijk hetzelfde, NRM, modelsysteem als uitgangspunt te hanteren. Vooralsnog geeft het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu / Rijkswaterstaat geen toestemming voor gebruik van NRM voor de 
onderliggende studie. 
 
Per brief van 6 juli 2011 geeft de Stadsregio aan de heer Bos aan dat het RVMK minder geschikt is voor 
het doen van betrouwbare uitspraken op het hoofdwegennetwerk (HWN). Ze verwijzen hierbij dan ook 
naar het NRM, dat het geschikte instrument voor afweging en beoordeling van maatregelen op het HWN 
is. Volgens de Stadsregio is het RVMK wel toepasbaar voor integrale en onderliggend wegennetwerk 
(OWN) studies.  
 
Doordat het NRM in deze fase niet beschikbaar gesteld wordt en er bij de Bewonersorganisatie wel 
behoeft is aan een doorrekening van het Portway Budget plan, is toch gekozen om het RVMK toe te 
passen. 
 
Het Portway Budget concept biedt de mogelijkheid het totale plan gefaseerd aan te leggen. Deze fasering 
is middels een viertal modelberekeningen geanalyseerd. Voor deze 4 verschillende netwerkconfiguraties 
zijn met het RVMK zogenoemde simultane berekeningen uitgevoerd. In dergelijke rekenslagen worden 
per netwerkconfiguratie nieuwe verkeers-vraagmatrices afgeleid die vervolgens worden toegedeeld aan 
het bijbehorende netwerk.  
 
Belangrijk is op te merken dat in deze studie het Portway budget plan wordt vergeleken met de autonome 
situatie 2020 en de basisvariant van de A13/A16 zoals in de startnotitie van de A13A16 studie is 
gedefinieerd. Deze basisvariant van de A13A16 wijkt daarmee af van de recent door het Ministerie en de 
Stadsregio gepresenteerde plannen van de A13A16 (december 2011). Deze werkwijze is door de 
Stadsregio voorgeschreven.  Het bovenstaande impliceert dat  de Portway plannen met een RVMK 
modelversie uit 2007, met bijbehorende modeluitgangspunten, zijn doorgerekend.    
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Ondanks het feit dat het RVMK gebruikt voor onderliggend wegennet studies, is 4cast van mening dat het 
RVMK model ook geschikt is om oplossingsrichtingen op het hoofdwegennetwerk in hoofdlijnen te 
beoordelen.  De Bewonersorganisatie heeft dan ook als doel om met deze RVMK doorrekening meer 
draagvlak te genereren bij bestuur en politiek om het Portway Budget alternatief als volwaardig alternatief 
van de A13/A16 in het besluitvormingsproces mee te nemen. Dit zou dan moeten resulteren in een 
doorrekening van het geactualiseerde Portway plan met het NRM. 
 
 



 
Doorrekening Portway Budget 2012 alternatief met het RVMK 

 
 

 

P O R T W A Y  B U D G E T  2 0 1 2  
- P a g i n a  5 - P 1 1 - 0 0 4 8

maart 2012
 

2.Deelnemende partijen 

Bewonersorganisatie Molenlaankwartier (BoMk)  
http://www.molenlaankwartier.nl/ 
 
De Bewonersorganisatie Molenlaankwartier (BoMk) behartigt de belangen van mensen die in het 
Molenlaankwartier wonen. Het Molenlaankwartier omvat alle adressen met postcode 3055. De vereniging 
telt ongeveer 900 leden wat inhoudt dat 30% van de bewoners van het Molenlaankwartier lid is van de 
organisatie. 
 
De Bewonersorganisatie Molenlaankwartier is de enige bewonersorganisatie in de deelgemeente die 
geen subsidie van de deelgemeente ontvangt. Daar is bewust voor gekozen. Door te werken zonder 
subsidie kan de BoMk zich onafhankelijk van de deelgemeente opstellen. 
 
De BoMk is de formele opdrachtgever voor de doorrekening van het Portway Budget alternatief. 
 
 
Bosvariant ScheppingsStrategen 
http://www.bosvariant.info/ 
 
Gedreven in het andere denken is dit bureau actief in de infrastructuur en de ruimtelijke ordening. Onder 
deze vlag vinden in toenemende mate creatieve en technisch onderbouwde voorstellen hun weg naar 
inspraak, media, overheid en politiek. Landelijk bekende exponent is de zogeheten Bosvariant voor de 
HSL, een alternatief tracé gebundeld met de snelweg langs het Groene Hart. De heer Bos, is sinds 2004 
als zelfstandig adviseur onder de naam van BosVariant werkzaam. 
 
Het gedachteconcept van het Portway Budget alternatief is opgesteld door de heer Willem Bos. In 
samenwerking met verkeerkundige J.W. Klimbie is het plan verder uitgewerkt en ingepast in het 
bestaande wegennetwerk van Rotterdam. 
 
 
Adviesbureau 4cast 
www.4cast.nl 
 
4cast BV is een onafhankelijk adviesbureau actief op het gebied van de verkeerskunde, markt- en 
evaluatieonderzoek en modellering van de vraag naar vervoer.  
 
De kernactiviteiten van het bedrijf richten zich op alle facetten van het uitvoeren van mobiliteitsprognoses 
op de middellange en lange termijn. Hierbij worden zowel statische modellen als dynamische 
verkeersmodellen ingezet.  4cast  biedt via haar werknemers vele jaren ervaring op het gebied van het 
ontwikkelen, schatten, toepassen en beheren van complexe modelsystemen waar onder het Landelijk 
Model Systeem Verkeer en Vervoer, het Nieuw Regionaal Modelsysteem/Nederlands Regionaal 
Modelsysteem (NRM) en stedelijke verkeersmodellen. 
 
4cast BV is opgericht in 2001 en opereert vanuit haar vestiging in het 'Kantorenhuis' te Leiden. 
 
Binnen deze studie is 4cast gevraagd om het Portway Budget plan met een verkeersmodel door te 
rekenen en in hoofdlijnen op verkeerskundig aspecten te beoordelen. 
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3.Uitgangspunt verkeersstudie 

3. 1 Inleiding  

Belangrijk is op te merken dat in deze studie het Portway budget plan wordt vergeleken met de autonome 
situatie 2020 en de basisvariant van de A13/A16 zoals in de startnotitie van de A13A16 studie is 
gedefinieerd. Deze basisvariant van de A13A16 wijkt daarmee af van de recent door het Ministerie en de 
Stadsregio gepresenteerde plannen van de A13A16 (december 2011). 
 
In genoemde startnotitie uit 2005 heeft Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland, als initiatiefnemer, 
aangegeven dat één oplossingsrichting wordt onderzocht, namelijk “de aanleg van een nieuwe 
wegverbinding Rijksweg 13/16 die de A13 (vanaf de aansluiting Rotterdam Airport) gaat verbinden met de 
A16-Terbregseplein”.  
 
De basisvariant van het A13/A16 alternatief is ontworpen op 100 km/uur volgens de richtlijnen van de 
NOA (Nieuwe Ontwerprichtlijnen Autosnelwegen) voor 2x2 rijstroken met een reservering voor 2x3. 
Onderstaand is een visualisatie van deze basisvariant weergegeven. 
Figuur 1: visualisatie basisvariant A13A16 uit de startnotitie.  

 
 
4cast heeft voor de doorrekening van het Portway Budget plan de beschikking gekregen over een 
modelversie van het RVMK waarin bovengenoemde basisvariant van de A13A16 is opgenomen. Voor 
een meer gedetailleerde (verkeerskundige) uitwerking van deze variant verwijzen we naar het rapport  
‘Onderbouwing van de keuze voor de A13/A16 Rotterdam, Hoofdrapport, Goudappel Coffeng, 28 
september 2007, Kenmerk RDZ143/Prt/1612’. 
 
Door deze versie uit de 2007 te hanteren wordt aangesloten bij de uitgangspunten zoals toegepast voor 
bovengenoemde studie en aansluiten bij de uitgangspunten zoals vastgelegd in de startnotitie van de 
A13A16 studie. Dit betekent dat de modelinstellingen en -invoer voor de tussenliggende periode 2007-
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2011 niet zijn geactualiseerd. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de actualisatie van ruimtelijke 
bebouwingsplannen en/of beleidsmaatregelen. 
 
De modelstudie is toegepast in OmniTRANS versie 4.2.27. 

3. 2 Autonome situatie 2020 

Deze paragraaf gaat in hoofdlijnen in op de definitie van de autonome ontwikkeling 2004-2020 zoals is 
opgenomen in het aangeleverde verkeersmodel van de Stadsregio. Voor een consistente vergelijking met 
de eerder genoemde A13A16 berekeningen zijn in de onderliggende Portway studie de modelinstellingen 
en -uitgangspunten zoals gehanteerd in de studie uit 2007 niet gewijzigd. Deze modelinstellingen en –
uitgangspunten zijn in 2007 afgeleid van het destijds vigerende NRM model. 
  
In paragraaf 3.3 wordt enkele kerncijfers van de aangeleverde autonome ontwikkeling 2020 
gepresenteerd. In deze berekeningen is geen rekening gehouden met Anders Betalen voor Mobiliteit 
(AbvM).  
  
Onderstaand (paragraaf 3.2 en 3.3) zijn tekstuele passages overgenomen uit de technische rapportage 
“Verkeersprognoses Nadere onderbouwing keuze A13/A16, Goudappel Coffeng”. Voor een meer 
gedetailleerde opsomming van uitgangspunten verwijzen we naar dit document. 
 
Inwoners en arbeidsplaatsen 
Voor het ruimtelijk beleid wordt in deze nota uitgegaan van de consensusvariant in de netwerkanalyse uit 
september 2006, die gebaseerd is op de Nota Ruimte en de vertaling daarvan in het regionale plan 
RR2020. Voor de Stadsregio Rotterdam wordt een groei verwacht van 9% voor het aantal inwoners en 
18% voor het aantal arbeidsplaatsen inde periode 2004-2020. Voor de rest van de provincie liggen de 
groeicijfers op een lager niveau (zie Figuur 2).  
 
Bij het maken van de verkeersprognoses zijn voor de periode 2004—2020 de volgende 
uitgangspunten gehanteerd, conform de landelijke uitgangspunten in het Nieuw Regionaal 
Model (NRM): 
Figuur 2: geïmplementeerde ruimtelijke ontwikkeling RVMK 2004-2020 

 
 
Autobezit en prijsontwikkeling 
Bij het maken van de verkeersprognoses zijn voor de periode 2004—2020 de volgende uitgangspunten 
gehanteerd, conform de landelijke uitgangspunten in het Nieuw Regionaal Model  (NRM): 
- toename autobezit: + 35%; 
- afname autokosten (ontwikkeling brandstofkosten en brandstofefficiëntie): -15%; 
- toename OV-tarieven: + 11%. 
 
In de Richtlijnen staat aangegeven dat de verwachting is dat het beleid inzake Anders Betalen voor 
Mobiliteit (kilometerheffing) voldoende is uitgekristalliseerd bij het uitbrengen van de Trajectnota/MER. Dit is 
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momenteel nog niet het geval. Vandaar dat in deze nota wordt gewerkt met scenario’s voor Anders Betalen 
voor Mobiliteit (Commissie Nouwen). Verder wordt in het verkeersmodel rekening gehouden met een 
trendmatige ontwikkeling van de tarieven en de geplande uitbreiding van de geografische dekking van het 
betaald parkeren. 

3. 3 Modelresultaten autonome ontwikkeling 2004-2020 

Als een vergelijking wordt gemaakt tussen 2004 en 2020,  groeit het verkeer door autonome ontwikkelingen, 
economische groei en ruimtelijke en demografische ontwikkelingen.  
 
Om deze ontwikkelingen inzichtelijker te maken zijn een tweetal gebieden onderscheiden, te weten het 
studiegebied en het plangebied: 
Figuur 3: definitie plan- en studiegebied 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het plangebied worden met het verkeersmodel de volgende mobiliteitsontwikkelingen berekend.  
- in de periode 2004—2020 ligt de groei van het autogebruik in het studiegebied op een hoger niveau dan die 
in het plangebied; 
- voor beide gebieden liggen de groeicijfers van het personenautoverkeer in de spitsperiode over het 
algemeen op een hoger niveau dan de dalperiode; 
- de vervoersvraag van het vrachtverkeer ligt hoger dan die voor het personenautoverkeer. 
 

Figuur 4: index autogebruik in voertuigkilometers autonome situatie (2004=100)  

 
(bron: rapportage ‘Verkeersprognoses Nadere onderbouwing keuze A13/A16’, Goudappel Coffeng, 2007) 

 
Voorts ligt de groei van het autogebruik op het onderliggend wegennet fors hoger dan op het hoofdwegennet: 
28% versus 2%.   
In het plangebied is nader geanalyseerd wat de ontwikkeling is van het aantal autokilometers op het hoofd- en 
onderliggend wegennet (tabel 3.5). Hoewel de groei op het hoofdwegennet over het algemeen meer in het 
oog springt is de groei van het autoverkeer op het onderliggend wegennet hoger. Dit geldt met name voor het 
vrachtverkeer. Hier wordt in de avondspits bijna een verdubbeling verwacht. Over het algemeen liggen de 
groeicijfers voor de spitsperiodes hoger dan voor de etmaalperiode. 
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Figuur 5: ontwikkeling 2004-2020 autonome situatie autokilometers in in het plangebied op het hoofd- en onderliggend 
wegennet zowel voor het totale autoverkeer als voor het vrachtverkeer (2004 = 100) 

 
(bron: rapportage ‘Verkeersprognoses Nadere onderbouwing keuze A13/A16’, Goudappel Coffeng, 2007) 

 
De keuze van vervoerswijze laat ook wijzigingen zien. Volgens de prognoses groeit het aandeel van de auto, 
ten koste van het openbaar vervoer en vooral de fiets.  
 

Figuur 6: Ontwikkeling van de keuze van vervoerswijzen in de Stadsregio Rotterdam (2004 = 100) 

 
(bron: rapportage ‘Verkeersprognoses Nadere onderbouwing keuze A13/A16’, Goudappel Coffeng, 2007) 
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4.Vergelijkingscriteria modelberekeningen 

4. 1 Inleiding  

De verschillende fasen van het Portway Budget alternatief zijn op verschillende aspecten vergeleken met 
de autonome situatie 2020 en de A13/A16 basisvariant zoals eerder doorgerekend met het RVMK. 
 
Met behulp van intensiteitenplots zijn voor de drie situaties het aantal motorvoertuigen voor een 
gemiddelde werkdag gepresenteerd. Verder zijn voor een aantal doorsnede op zowel het 
hoofdwegennetwerk als het onderliggende wegennetwerk de berekende etmaalintensiteiten afgeleid en 
afgezet ten opzichte van de autonome situatie. De verkeersafwikkeling in de spitsperioden is inzichtelijk 
gemaakt door de I/C waarden te presenteren.  
 
Om meer inzicht te verkrijgen in het functioneren van het wegennetwerk als geheel, is ook de  
zogenoemde verkeersprestatie van het wegennetwerk afgeleid. Hierbij is het totaal aantal 
voertuigkilometers (totaal aantal motorvoertuigen * wegvaklengte) en het totaal aantal voertuigverliesuren 
(totaal van de ondervonden verliestijden van het verkeer ten opzichte van een vrije verkeersafwikkeling) 
berekend. 
 
Tenslotte zijn ook voor enkele trajecten de gecontesteerde reistijden afgeleid. Hierbij is een 
verhoudingsgetal bepaald tussen de ondervonden reistijden in de beide spitsperioden ten opzichte van de 
reistijd bij een vrije verkeersafwikkeling). 

4. 2 Intensiteiten 

De resultaten zijn tevens middels een indexwaarde in relatieve zin afgezet ten opzichte van de autonome 
situatie 2020. 
Figuur 7: Analyse Hoofdwegennetwerk wegvakken etmaalintensiteiten motorvoertuigen 
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Gelijk aan het hoofdwegennetwerk zijn voor het onderliggende wegennetwerk ook specifieke wegvakken 
beschouwd. Onderstaande is hiervan een overzicht opgenomen.  
Figuur 8: Analyse onderliggend wegennetwerk wegvakken etmaalintensiteiten motorvoertuigen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 3 Intensiteit/capaciteit (I/C) waarden 

Met behulp van de verkeersmodel zijn voor de individuele wegvakken de berekende intensiteiten (I) 
vergeleken met de beschikbare capaciteiten (C). Dit verhoudingsgetal wordt de I/C-verhouding genoemd 
en is een indicator voor een mogelijke overbelasting van een wegvak. 
 
De berekende I/C waarden zijn in een 4-tal klassen ingedeeld. De verschillende klasse geven een 
waardering voor de kwaliteit van de verkeersafwikkeling.  
 
Bij een I/C waarde  kleiner dan 0.8 is er sprake van een goede verkeersafwikkeling. Ligt de I/C waarde 
tussen de 0.8-0.9 dat ondervindt het verkeer hinder van elkaar en wordt gesproken van een matige 
verkeersafwikkeling. De verkeersafwikkeling is slecht wanneer de I/C waarde ligt tussen 0.9-1.0. Bij een 
IC waarde > 1.0 is er sprake van een zeer slechte afwikkeling van het verkeer. Onderstaand is de 
gehanteerde indeling (conform de indeling uit de eerdere A13A16 studie) weergegeven. 
 
Figuur 9: Gehanteerde klasse-indeling bij beoordeling I/C-waarden 

 

 

Opgemerkt wordt dat bij het gebruik van een specifieke klasse-indeling aandacht besteed moet worden 
aan waarden die rondom de klassengrenzen liggen. Wanneer bijvoorbeeld een I/C waarde verbetert van 
0.81 naar 0.79 wil dit niet direct zeggen dat de verkeersafwikkeling structureel is verbeterd. 
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4.4 Verkeersprestatie  

Om meer inzicht te verkrijgen in het functioneren van het wegennetwerk als geheel is voor de 
beschouwde alternatieven de zogenoemde verkeersprestatie afgeleid. Hierbij worden  voor een specifiek 
gebied de voertuigkilometrage en het aantal voertuigverliesuren afgeleid.  
 
Bij de afleiding van de voertuigkilometrage wordt de hoeveelheid motorvoertuigen (personenauto’s + 
vrachtverkeer) vermenigvuldigd met de lengte van een wegvak. Wanneer deze vermenigvuldiging wordt 
uitgevoerd voor alle wegvakken binnen een specifiek gebied dan wordt de voertuigkilometrage voor dat 
gebied verkregen. Een toename van de voertuigkilometrage (ten opzichte van een autonome situatie) 
wordt in het algemeen gezien als een positief effect op het functioneren van het wegennetwerk als 
geheel. 
 
Daarnaast is het totaal aantal voertuigverliesuren bepaald. De verliestijd wordt berekend door de  
ondervonden reistijd in de spitsperioden te verminderen met de reistijd bij een vrije verkeersafwikkeling). 
Wanneer deze berekening wordt uitgevoerd voor alle wegvakken binnen een specifiek gebied dan wordt 
het aantal voertuigverliesuren voor dat gebied verkregen. Een afname  van de voertuigverliesuren (ten 
opzichte van een autonome situatie) wordt in het algemeen gezien als een positief effect op het 
functioneren van het wegennetwerk als geheel. 
 
Bij de analyse van de verkeersprestatie word gebruik gemaakt van onderstaande gebieden. In de analyse 
wordt onderscheid gemaakt tussen de verkeersafwikkeling op het hoofdwegennetwerk (HWN) en het 
onderliggend wegennetwerk (OWN).  
 

Figuur 10: Definitie plan- en studiegebied 
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4.5 Trajectreistijden 

Om de verkeersafwikkeling op specifieke corridors te beschouwen zijn met behulp van het verkeersmodel 
RVMK ook trajectreistijden afgeleid. Hierbij is het van belang om op te merken dat in de eerdere A13A16 
studie bij deze reistijdanalyse gebruik gemaakt is van een ander verkeersmodel (respectievelijk het NRM 
Randstad, eigendom van het Ministerie/RWS).  
 
Aangezien het NRM voor de onderliggende Portway studie niet is vrijgegeven, hebben we de 
trajectreistijden nu afgeleid met het RVMK. Dit resulteert derhalve in andere reistijden aangezien de 
uitgangspunten en berekeningstechnieken van beide verkeersmodellen verschillen. 
 
Om toch een indruk te krijgen in de verandering van de reistijden op specifieke trajecten, is er voor 
gekozen om de gecongesteerde reistijden (gedurende de beide spitsperioden) van de A13A16 en de 
Portway Budget alternatieven in relatieve zin af te zetten tegenover de autonome ontwikkeling 2020. 
 
Voor de autonome situatie 2020, de A13A16 basisvariant en de Portway Budget fasen is in beide 
richtingen een trajectreistijd afgeleid op de relatie A13 Delft Zuid – A20 knooppunt Terbregseplein. Voor 
de A13/A16 variant is hierbij onderscheidt gemaakt tussen de route via de A13-A20 en de route via de 
A13/A16. Onderstaand zijn de geanalyseerde trajecten weergegeven. 
 
De uitgevoerde reistijdanalyse beperkt zich tot het doorgaande verkeer op bovengenoemde relatie. 
Analyse van de bereikbaarheid van het centrum, werkgelegenheidslocaties en de B-driehoek is in deze 
studie niet nader beschouwd. Deze analyse geeft daarmee een beperkte scoop ten aanzien van het 
doelbereik. 
 
Figuur 11: Visualisatie van de gehanteerde trajecten ten behoeve van de reistijdanalyse 
(links: trajecten voor de autonome situatie en A13/A16; rechts: trajecten voor de Portway fase C) 
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5.Gedachteconcept Portway Budget alternatief 2012 

5. 1 Inleiding  

In tegenstelling tot de aanleg van de A13/A16 verbinding biedt het Portway Budget alternatief de 
mogelijkheid het totale plan gefaseerd aan te leggen. Dit Portway Budget plan onderkent een 
faseringsmogelijkheid om het totale project in deelfasen te realiseren. 
 
De bedenkers van het Portway Budget plan hebben de onderstaande fasering gedefinieerd: 
- fase A1: minimale maatregelen A20 (spitsstroken, ontweving, Crooswijk)  
- fase A2: Stadsrondweg langs A20  
- fase B1: opwaardering N209 en N471   
- fase B2: verlengde N472 + tunnel Bergse bos  
- fase C:  inpassing verlegde A13  
 
Met het verkeersmodel zijn de volgende situaties doorgerekend: 
 
- fase A1  
- fase B1 (fase B1 is incl. A1+A2) 
- fase B2 (fase B2 is incl. A1+A2) 
- fase C (fase C is incl. A1+A2+B2) 
 
Het Portway Budget plan 2012 is een actualisatie van eerdere versies van Portway alternatieven 
die gericht is op budgettaire randvoorwaarden. Kenmerkend aan het Portway plan is het verleggen van 
de A13 tussen aansluiting Berkel  en Rodenrijs en het Kleinpolderplein waardoor de kruising met de A20 
in oostelijke richting opschuift. De A13 wordt op deze wijze om  de deelgemeente Overschie geleid . De 
nieuwe kruising tussen de verlegde A13 en de A20 is in dit plan tot het knooppunt Portplein gedoopt.   
 
Daarnaast zijn het aantal uitwisselingspunten tussen het hoofdwegennetwerk en het onderliggend 
wegennetwerk in dit plan aanzienlijk beperkt met als doel het doorgaande verkeer en het verkeer met een 
herkomst/bestemming binnen de ruit van Rotterdam te ontweven. 
Figuur 12: visualisatie Portway Budget Fase C plan 2012, omgeving verlegde A13  

 
 

Verlegde A13 met nieuwe aansluiting A20 Portplein 
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In de eindsituatie (fase C) van het Portway plan zal het doorgaande verkeer vanuit  de A13 via de 
verlegde A13 knoop rijden en ter hoogte van het Portplein de route over de A20 vervolgen. 
Bestemmingsverkeer voor Rotterdam, komend  vanuit de A13, verlaat het hoofdwegennetwerk en kan 
reizen via de routes Doenkade, GK Hoogendorpweg, Schieweg/ spoorweggrondboog of via de tot 
stadsweg teruggebrachte huidige A13 structuur. 
 
De parallel-hoofdstructuur op de A20 tussen Portplein en aansluiting Crooswijk is dusdanig vormgegeven 
dat bestemmingsverkeer op de parallelsstructuur wordt afgewikkeld en dat het doorgaande verkeer op de 
relaties A13 Delft – A20 Gouda/A16 Brienenoord op de hoofdstructuur rijdt. 
 
Tussen het nieuwe knooppunt Portplein en de aansluiting Crooswijk bestaan geen uitwisselingspunten 
tussen de hoofd- en parallelstructuur. Dit betekent dat bestemmingsverkeer komend vanuit de richting 
A20 Terbregseplein ter hoogte van Crooswijk gebruik dient te maken van de parallelstructuur.  
 
Het verkeer komend uit Centrum Rotterdam (met een oriëntatie richting het Terbregseplein) kan via de 
nieuwe spoorweggrondboog of Schieplein de A20 parallelstructuur benaderen. Na aansluiting Crooswijk 
komen de hoofd en parallelstructuur samen. 
 
In het vervolg van dit hoofdstuk wordt het Portway concept in meer detail uitgewerkt en wordt ingegaan 
op de onderscheiden faseringen binnen het plan.  
 
Paragraaf 5.2 gaat kort in op de modelmatige implementatie van de autonome situatie en het A13A16 
alternatief. Fase A1 van het Portway Budget plan wordt besproken in paragraaf 5.3 .De fasen B1 en B2 
zijn respectievelijk opgenomen in paragrafen 5.4 en 5.5. De eindfase van het Portway Budget plan, fase 
C, wordt behandeld in paragraaf 5.6.  

5. 2 Autonome situatie en het A13A16 alternatief 

Onderstaand is een visualisatie gegeven van de gemodelleerde capaciteiten en snelheden voor de 
autonome situatie 2020. Opgemerkt wordt dat de modelmatig geïmplementeerde snelheidsdefinities 
soms kunnen verschillen van de wettelijk geldende maximale snelheden. Deze verschillen zijn 
geïmplementeerd om in sommige situaties specifieke vertragingen te modelleren als gevolg van 
bijvoorbeeld kruisende wegen al dan niet met verkeersregelinstallaties. 
 
Figuur 13: Wegvakconfiguratie weginfrastructuur autonome situatie 2020 
 (boven: capaciteiten; onder: snelheden) 

 
  

1 rijstrook stadsweg (cap=2400 pae/2h) 
2 rijstroken stadsweg (cap=4800 pae/2h) 
3 rijstroken stadsweg (cap=7200 pae/2h) 
 
1 rijstrook autoweg (cap=3328 pae/2h) 
2 rijstroken autoweg (cap=7600 pae/2h) 
 
1 rijstroken autosnelweg (cap=4300 pae/2h) 
2 rijstroken autosnelweg (cap= 9288 pae/2h) 
3 rijstroken autosnelweg (cap=14256 pae/2h) 
4 rijstroken autosnelweg(cap=19244 pae/2h) 
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Het voor deze Portway studie aangeleverde A13A16 netwerk kenmerkt zich door de aanleg van een 2x2 
autosnelweg met een maximale rijsnelheid van 100 km/h. Voor een meer gedetailleerde 
(verkeerskundige) uitwerking van deze variant verwijzen we naar het rapport  ‘Onderbouwing van de 
keuze voor de A13/A16 Rotterdam, Hoofdrapport, Goudappel Coffeng, 28 september 2007, Kenmerk 
RDZ143/Prt/1612’. 
 
In dit document volstaan we met de weergave van de modelmatige karakteristieken van het aangeleverde 
A13A16 alternatief. In Figuur 14 zijn de wegvakken weergegeven die in het verkeersmodel gewijzigd zij 
om het A13A16 alternatief te implementeren. Figuur 15 toont de wegvakkarakteristieken (capaciteit en 
snelheid) van de A13A16 basisvariant. 
 
Figuur 14: Gewijzigde wegvakconfiguratie A13A16 basisvariant tov autonome situatie 2020  
 

 
 
 
Door de Stadsregio is bij de uitlevering van dit verkeersmodel opgemerkt  dat  “het aangeleverde A13A16 
netwerk niet op alle onderdelen overeen komt met de op de informatiebijeenkomsten gepresenteerde 
voorkeursvariant (o.a. bij de Doenkade).  Er is zoveel mogelijk aangesloten bij de methodiek en 
rekenomgeving.” 
 

Snelheid >=50 
Snelheid >=70 
Snelheid >=80 
Snelheid >=100 
Snelheid =120 

Gewijzigde links tov autonome situatie 2020 
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Figuur 15: Wegvakconfiguratie weginfrastructuur basisvariant A13A16  
(boven: capaciteiten; onder: snelheden) 
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2 rijstroken autoweg (cap=7600 pae/2h) 
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5. 3 Portway Fase A1 

De eerste fase van het Portway Budget plan, fase A1, kenmerkt zich door aanpassingen van de 
weginfrastructuur op de corridor A20 Kleinpolderplein-Terbregseplein. Daarnaast worden ook de 
vrachtstroken op de A16 (tbv Brienenoordbrug en knp Terbregseplein opengesteld voor al het verkeer) 
 
Onderstaand is een beknopte opsomming gegeven van de wijzigingen van de weginfrastructuur voor 
Portway Budget fase A1. Figuur 16 toont deze wijzigingen grafisch. 
 
 - ontweven A13/A20 verkeer (A); door realisatie van een parallelstructuur op de A20 tussen Schieplein 
en knooppunt Kleinpolderplein wordt het A13/A20 verkeer ontweven.  
- openstelling spits- en vrachtstroken (B); alle spits- en vrachtstroken in het plangebied worden voor al het 
verkeer gedurende de gehele dag opengesteld (thv Brienenoord en knp. Terbregseplein).   
- Crooswijk Oost (C); ten oosten van de bestaande aansluiting Crooswijk wordt een nieuwe aansluiting 
gerealiseerd waardoor aansluiting Crooswijk een volledige ontsluiting krijgt met het onderliggende 
wegennetwerk. 
 
Naast bovenstaande fysieke wijzigingen, wordt voor enkele delen van de infrastructuur de capaciteit 
uitgebreid. In onderstaand figuur zijn deze wegvakken in het blauw weergegeven. Vervolg figuren tonen 
voor de specifieke wegvakken de modelmatige kenmerken capaciteit en snelheid. 
  
Voor een gedetailleerde omschrijving van het ontwerp verwijzen we naar de rapportage van BosVariant 
waarin het Portway concept uitgebreider wordt toegelicht. In het vervolg van deze paragraaf wordt in 
hoofdlijnen ingegaan op de modelmatige karakteristieken van het Portway ontwerp fase A1. 
Figuur 16: Overzicht gewijzigde infrastructuur Portway Budget fase A1 tov de autonome situatie.  
 

 
 
 
 

(A) 

(B) 

(B) 

(C) 

Gewijzigde links tov autonome situatie 2020 
Capaciteitsaanpassing tov autonome situatie 2020 
Openstelling doelgropenstrook voor al het verkeer 
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Figuur 17 toont en detail van de weginfrastructuur tussen Schieplein en knooppunt Kleinpolderplein 
waarin duidelijk de fysieke scheiding van de verkeersstromen tussen de A13 en A20 inzichtelijk wordt 
gemaakt. De rood gemarkeerde wegvakken tonen de weginfrastructuur die qua ligging gewijzigd is ten 
opzichte van de autonome situatie 2020.  
 
Opgemerkt wordt dat de kenmerken (snelheid en capaciteit) van niet rood gemarkeerde wegvakken wel 
gewijzigd kunnen zijn. Deze wegvakken zijn met blauw gemarkeerd. 
 
Figuur 17: Detail weginfrastructuur Portway Budget fase A1; ontweven A13/A20 infrastructuur tussen Schieplein en 
knooppunt Kleinpolderplein 

 
 
 
 
Om meer inzicht te krijgen in de kenmerken (capaciteit en snelheden) van de belangrijkste 
weginfrastructuur van het Portway Budget Fase A1 ontwerp zijn, in onderstaande figuren (figuren 18 t/m 
21) zijn deze karakteristieken weergegeven.  
 
Figuur 18: Wegvakconfiguratie weginfrastructuur Portway Budget fase A1; ontweven A13/A20 infrastructuur tussen 
Schieplein en knooppunt Kleinpolderplein (boven: capaciteiten; onder: snelheden) 
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Capaciteitsaanpassing tov autonome situatie 2020 
 

1 rijstrook stadsweg (cap=2400 pae/2h) 
2 rijstroken stadsweg (cap=4800 pae/2h) 
3 rijstroken stadsweg (cap=7200 pae/2h) 
 
1 rijstrook autoweg (cap=3328 pae/2h) 
2 rijstroken autoweg (cap=7600 pae/2h) 
 
1 rijstroken autosnelweg (cap=4300 pae/2h) 
2 rijstroken autosnelweg (cap= 9288 pae/2h) 
3 rijstroken autosnelweg (cap=14256 pae/2h) 
4 rijstroken autosnelweg(cap=19224 pae/2h) 
5 rijstroken autosnelweg(cap=24192 pae/2h) 
6 rijstroken autosnelweg(cap=29160 pae/2h) 
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Figuur 19 toont de verbrede A20 tussen Schieplein en Crooswijk. In Portway fase A1 wordt dit gedeelte 
verbreed van 2x3 naar 2x4 rijstroken. Deze figuur laat ook de nieuwe aansluiting Crooswijk oost zien 
waardoor de aansluiting Crooswijk een volledige aansluiting kent op de A20. 
 
Figuur 19: Wegvakconfiguratie weginfrastructuur Portway Budget fase A1; Schieplein - Crooswijk 
(boven: capaciteiten; onder: snelheden) 
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In figuur 20 is het A20 wegvak Crooswijk-Terbregseplein weergegeven. Dit gedeelte van de A20 wordt 
uitgebreid van 2x3 naar 2x5 rijstroken. 
 
Figuur 20: Wegvakconfiguratie weginfrastructuur Portway Budget fase A1; Crooswijk Oost-Terbregseplein 
(boven: capaciteiten; onder: snelheden) 

 
 

 
 
 
Figuur 21 toont de nieuwe configuratie van knooppunt Terbregseplein. De vrachtstroken in dit knooppunt 
worden in dit ontwerp ook voor het personenverkeer opengesteld. Verder wordt oa. de verbindingsboog 
van de A20 west naar de A16 verbreed van 2 naar 3 rijstroken. Aan de noordzijde van het knooppunt 
wordt de oprit naar de A20 verbreed op het gedeelte waar de oude vrachtstroken samenkomen met de 
verbindingsboog van de A16 hoofdrijbaan (van 2 naar 3 rijstroken). 
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Figuur 21: Wegvakconfiguratie weginfrastructuur Portway Budget fase A1; knp. Terbregseplein 
(boven: capaciteiten; onder: snelheden) 
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5. 4 Portway Fase B1 (incl. A1 + A2) 

De tweede, met het verkeersmodel doorgerekende, fase van het Portway Budget plan betreft fase B1. 
Deze fase kenmerkt zich ten opzichte van fase A1 oa. door een gewijzigde weginfrastructuur op de 
corridor A20 Kleinpolderplein-Terbregseplein; realisatie van de zogenoemde spoorweggrondboog. 
Daarnaast wordt de corridor G.K. Hoogendorpweg weg versterkt door twee ongelijkvloerse kruisingen te 
realiseren met de Melanchtonweg en de Landscheiding/Bovendijk. Verder wordt een ongelijkvloerse 
kruising tussen Doenkade/N209 en de A.V. Ohrlaan gerealiseerd. 
 
Onderstaand is de opsomming gegeven van de wijzigingen van de weginfrastructuur voor Portway 
Budget fase A1. In Figuur 22 zijn de projecten qua ligging weergegeven.  
 
onderdeel van fase A2: 
- ontweven A13/A20 (A); 
- spoorweggrondboog (B); 
- parallelbaan A20 Kleinpolderplein – Schieplein - Crooswijk (C); en 
- bruggen over de Rotte voor de parallelbanen tussen aansluitingen Crooswijk (D). 
 
onderdeel van fase B1: 
- upgrading G.K. Hoogendorpweg van 2x2 stadsweg naar 2x2 autoweg; 
- ongelijkvloerse kruisingen G.K. Hoogendorpweg met Melanchtonweg en Landscheiding (E);  
- ongelijkvloerse kruising Doenkade/N209 met A.V. Ohrlaan (F); en 
- verbreden capaciteit verbindingsboog A16  A20 west (G). 
 
Voor een gedetailleerde omschrijving van het ontwerp verwijzen we naar de rapportage van BosVariant 
waarin het Portway concept uitgebreider wordt toegelicht. In het vervolg van deze paragraaf wordt in 
hoofdlijnen ingegaan op de modelmatige karakteristieken van het Portway ontwerp Fase B1. 
 
Figuur 22: Overzicht gewijzigde  infrastructuur Portway Budget fase B1 tov fase A1. 
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Onderstaand is de nieuwe weginfrastructuur op de A20 corridor Kleinpolderplein-Schieplein 
weergegeven. Duidelijk is de nieuwe spoorweggrondboog zichtbaar die de Stadshouderweg verbindt met 
de parallelstructuur van de A20 richting Schieplein. Realisatie van de spoorweggrondboog (uitgevoerd als 
2x1 autoweg, 70km/h) heeft tot gevolg dat de parallelstructuur van de A20 in fase B1 van het Portway 
plan nu een gewijzigde vormgeving krijgt. 
 
Figuur 23: Wegvakconfiguratie weginfrastructuur Portway Budget fase B1; ontweven A13/A20 infrastructuur tussen 
Schieplein en knooppunt Kleinpolderplein (boven: capaciteiten; onder: snelheden) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In figuur 24 is de A20 corridor tussen Schieplein en Crooswijk weergegeven. Naast de hoofdrijbaan wordt 
een parallelstructuur gerealiseerd (2x2 autoweg, 70 km/h). Daarnaast worden de twee aansluiting van 
Crooswijk ook op de parallel structuur met elkaar verbonden door middel van bruggen over de Rotte. 
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1 rijstrook autoweg (cap=3328 pae/2h) 
2 rijstroken autoweg (cap=7600 pae/2h) 
 
1 rijstroken autosnelweg (cap=4300 pae/2h) 
2 rijstroken autosnelweg (cap= 9288 pae/2h) 
3 rijstroken autosnelweg (cap=14256 pae/2h) 
4 rijstroken autosnelweg(cap=19224 pae/2h) 
5 rijstroken autosnelweg(cap=24192 pae/2h) 
6 rijstroken autosnelweg(cap=29160 pae/2h) 
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Figuur 24: Wegvakconfiguratie weginfrastructuur Portway Budget fase B1; Schieplein - Crooswijk 
(boven: capaciteiten; onder: snelheden) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het Portway Budget plan fase B1 wordt de G.K Hoogendorpweg ontworpen middels ongelijkvloerse 
kruisingen ter hoogte van de bestaande kruisingen met de Melanchtonweg en Landscheiding. Hierdoor 
vindt een capaciteitsvergroting plaats van de G.K Hoogendorpweg (van een 2x2 stadsweg naar 2x2 
autoweg). Het laatste deelproject van het fase B1 Portway Budget plan betreft de realisatie van een 
ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de Doenkade/N209 met A.V Ohrlaan.  
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3 rijstroken stadsweg (cap=7200 pae/2h) 
 
1 rijstrook autoweg (cap=3328 pae/2h) 
2 rijstroken autoweg (cap=7600 pae/2h) 
 
1 rijstroken autosnelweg (cap=4300 pae/2h) 
2 rijstroken autosnelweg (cap= 9288 pae/2h) 
3 rijstroken autosnelweg (cap=14256 pae/2h) 
4 rijstroken autosnelweg(cap=19224 pae/2h) 
5 rijstroken autosnelweg(cap=24192 pae/2h) 
6 rijstroken autosnelweg(cap=29160 pae/2h) 
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Figuur 25: Wegvakconfiguratie weginfrastructuur Portway Budget fase B1; G.K Hoogendorpweg en kruising 
N209/A.V.Ohrlaan (boven: capaciteiten; onder: snelheden) 
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2 rijstroken autosnelweg (cap= 9288 pae/2h) 
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4 rijstroken autosnelweg(cap=19224 pae/2h) 
5 rijstroken autosnelweg(cap=24192 pae/2h) 
6 rijstroken autosnelweg(cap=29160 pae/2h) 
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5. 5 Portway Fase B2 (incl. fase A1 + A2) 

De volgende met het verkeersmodel doorgerekende, fase van het Portway Budget plan betreft fase B2. 
Deze fase kenmerkt zich ten door de realisatie van de verlengde N472 (met een tunnel door het Bergse 
bos, zie (A) in figuur 26. 
 
In knooppunt Terbregseplein wordt verder een uitwisseling voorzien met de Terbregseweg, zie (B) in 
figuur 26.  
 
De bedenkers van het Portway Budget concept hebben de verschillende fasen dusdanig ingedeeld dat er 
bij fase B een keuzemoment bestaat tussen realisatie van fase B1 en B2. Binnen deze verkeerskundige 
studie is er van uitgegaan dat in fase B2 geen ongelijkvloerse kruisingen van de G.K Hogendorpweg met 
de Melanchtonweg en Landscheiding worden gerealiseerd. Ook de realisatie van een ongelijkvloerse 
kruising ter hoogte van de Doenkade/N209 met A.V Ohrlaan is in fase B2 niet voorzien.  
 
Voor een gedetailleerde omschrijving van het ontwerp verwijzen we naar de rapportage van BosVariant 
waarin het Portway concept uitgebreider wordt toegelicht. In het vervolg van deze paragraaf wordt in 
hoofdlijnen ingegaan op de modelmatige karakteristieken van het Portway ontwerp Fase B2. 
 
De overige wijzigingen ter hoogte van knooppunt Kleinpolderplein, de spoorweggrondboog en de 
parallelstructuur van de A20 tussen Kleinpolderplein-Schieplein en Crooswijk zijn gelijk aan fase B1. Voor 
de karakteristieken van deze ingrepen wordt verwezen naar paragraaf 5.4. 
  
Figuur 26: Overzicht qua ligging gewijzigde  infrastructuur Portway Budget fase B2 tov fase A1. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De verlengde N472 tussen Bergschenhoek en Rooseveltweg wordt uitgevoerd als een 2x1 stadsweg met 
een maximale toegestane snelheid van 80 km/h. Verder wordt de Terbregseweg tussen President 
Rooseveltweg en aansluiting op de A20 verbreedt van 2x1 naar 2x2 stadsweg. Het laatste stuk naar de 
Bosdreef wordt verbreed tot een 2x3 stadsweg. 

Gewijzigde links (fysieke ligging) tov Portway Budget A1 
Capaciteitsaanpassing tov Portway Budget fase A1 

(A) 

(B) 
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Figuur 27: Wegvakconfiguratie weginfrastructuur Portway Budget fase B1; verlengde N472  
(boven: capaciteiten; onder: snelheden) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snelheid >=50 
Snelheid >=70 
Snelheid >=80 
Snelheid >=100 
Snelheid =120 

1 rijstrook stadsweg (cap=2400 pae/2h) 
2 rijstroken stadsweg (cap=4800 pae/2h) 
3 rijstroken stadsweg (cap=7200 pae/2h) 
 
1 rijstrook autoweg (cap=3328 pae/2h) 
2 rijstroken autoweg (cap=7600 pae/2h) 
 
1 rijstroken autosnelweg (cap=4300 pae/2h) 
2 rijstroken autosnelweg (cap= 9288 pae/2h) 
3 rijstroken autosnelweg (cap=14256 pae/2h) 
4 rijstroken autosnelweg(cap=19224 pae/2h) 
5 rijstroken autosnelweg(cap=24192 pae/2h) 
6 rijstroken autosnelweg(cap=29160 pae/2h) 
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5. 6 Portway Fase C (incl. fase A1 + A2 + B2) 

Het totale Portway plan strekt zicht uit over een groot gebied dat aan de noordzijde wordt begrensd door 
de Doenkade. Aan de zuidzijde vormt de Stadhoudersweg een begrenzing van het project. De bestaande 
A13 (die in het Portway plan wordt teruggebracht tot een stadsweg) en de verlengde N472 
(ondertunneling ter hoogte van het Lage Bergse Bos) vormen respectievelijk de  verticale begrenzingen 
van het project. Onderstaand is een schematisering gegeven van het totale Portway plan fase C waarin 
de fysieke ingrepen in de weginfrastructuur ten opzichte van fase B2 zijn weergegeven.  
 
De belangrijkste kenmerken van het Portway Budget, fase C zijn: 
 
- realisatie verlegde A13 (A) 
- downgraden bestaande A13 Overschie naar stadsweg (B) 
- herziening aansluiting A13 Berkel en Rodenrijs (C) 
 
De verlegde A13 wordt grotendeels uitgevoerd als een 2x3 autosnelweg. De verbindingsbogen van en 
naar de A20 west zijn enkelstrooks en komen net ten zuiden van Rotterdam Airport samen met de 
verlegde A13 rijbanen. De bestaande A13 ter hoogte van Overschie wordt ingericht als een 2x2 
stadsweg. Door de verlegging van de A13 dient de infrastructuur rondom aansluiting Doenkade, 
Kleinpolderplein (ontsluiting A20 met onderliggend wegennetwerk herzien te worden. Op de A20 wordt de 
afrit ter hoogte van Crooswijk west aangepast (afrit enkel gekoppeld aan de parrallel structuur). 
  
 
Figuur 28: Overzicht qua ligging gewijzigde  infrastructuur Portway Budget fase C tov fase B2.  
 

 
 
 
 
Voor de modelmatige karakteristieken van de weginfrastructuur van fase C wordt verwezen naar figuren 
29 en 30. 

(A) 

(B) 

(C) 

Gewijzigde links (fysieke ligging) tov Portway Budget B2 
Capaciteitsaanpassing tov Portway Budget fase A1 
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Figuur 29: Wegvakconfiguratie weginfrastructuur Portway Budget fase C; omgeving verlegde A13  
(boven: capaciteiten; onder: snelheden) 

 
 

1 rijstrook stadsweg (cap=2400 pae/2h) 
2 rijstroken stadsweg (cap=4800 pae/2h) 
3 rijstroken stadsweg (cap=7200 pae/2h) 
4 rijstroken stadsweg (cap=9600 pae/2h) 
 
1 rijstrook autoweg (cap=3328 pae/2h) 
2 rijstroken autoweg (cap=7600 pae/2h) 
 
1 rijstroken autosnelweg (cap=4300 pae/2h) 
2 rijstroken autosnelweg (cap= 9288 pae/2h) 
3 rijstroken autosnelweg (cap=14256 pae/2h) 
4 rijstroken autosnelweg(cap=19224 pae/2h) 
5 rijstroken autosnelweg(cap=24192 pae/2h) 
6 rijstroken autosnelweg(cap=29160 pae/2h) 
 
 

Snelheid >=50 
Snelheid >=70 
Snelheid >=80 
Snelheid >=100 
Snelheid =120 



 
Doorrekening Portway Budget 2012 alternatief met het RVMK 

 
 

 

P O R T W A Y  B U D G E T  2 0 1 2  
- P a g i n a  3 1 - P 1 1 - 0 0 4 8

maart 2012
 

6.Resultaten modelberekeningen 

6. 1 Intensiteiten 

autonome situatie 2020 
Onderstaand figuur toont de berekende motorvoertuigen voor een gemiddelde werkdag in 2020 voor de 
autonome situatie. Kijkend naar de intensiteiten op het hoofdwegennetwerk dan wikkelt de A20 
gedurende een gemiddelde werkdag ongeveer 200.000 motorvoertuigen af. Het wegvak Schieplein – 
Crooswijk is het drukst bezet met ongeveer 215.000 passages. De A4 MiddenDelfland (niet in de plot 
weergegeven) wikkelt bijna 115.000 motorvoertuigen af terwijl de A13 op een gemiddelde werkdag bijna 
150.000 passages kent.  Op de A16 (Kralingen-Pr.Alexander) passeren ruim 230.000 motorvoertuigen 
Figuur 30: Etmaalintensiteiten motorvoertuigen, autonome situatie, 2020 

 
 
Voor een analyse van de verkeersstromen op het onderliggende wegennetwerk wordt verwezen naar 
paragraaf 6.2.  
 
 

Intensiteit < 10.000 mvt 
Intensiteit  10.000 – 20.000 mvt 
Intensiteit  20.000 – 30.000 mvt 
Intensiteit  30.000 – 40.000 mvt 
Intensiteit  40.000 – 50.000 mvt 
Intensiteit  50.000 – 60.000 mvt 
Intensiteit  60.000 – 70.000 mvt 
Intensiteit  70.000 – 80.000 mvt 
Intensiteit  80.000 – 90.000 mvt 
Intensiteit  >90.000 mvt 
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A13A16 projectsituatie 
 
De bezetting van de nieuwe A13A16 verbinding is sterk afhankelijk van de doorsnede locatie. Ten westen 
van de aansluiting met de N471 verwerkt deze weg bijna 80.000 motorvoertuigen; tussen de 
aansluitingen A.V. Ohrlaan en de Rottenbandreef rijden ruim 123.000 voertuigen over de nieuwe 
wegverbinding.  
 
De A13 ter hoogte van Overschie wordt door de realisatie van de A13A16 aanzienlijk ontlast. De 
bezetting van dit wegvak neemt met 41 indexpunten (63.000 motorvoertuigen voor een gemiddelde 
werkdag) af ten opzichte van de autonome situatie 2020.  De intensiteit op de A4 Beneluxtunnel daalt met 
2 indexpunten (5.000 motorvoertuigen) ten opzichte van de autonome situatie. 
 
Onderstaand figuur toont de berekende motorvoertuigen voor een gemiddelde werkdag in 2020 voor de 
basisvariant A13A16 projectsituatie. 
Figuur 31: Etmaalintensiteit motorvoertuigen, A13/A16, 2020 

 
 
Realisatie van de A13A16 resulteert in een afname van 34-26% van de intensiteit op de A20 tussen 
Kleinpolderplein en Terbregseplein waardoor de totale bezetting daalt tot ongeveer 150.000 
motorvoertuigen. De bezetting op de A4 MiddenDelfland daalt met 4 procent als gevolg van de 
openstelling van de A13A16. Procentueel zien we het grootste effect optreden op de A13 ter hoogte van 
Overschie waar de intensiteit afneemt tot bijna 100.000 motorvoertuigpassages (-40%). 
 
Een verkeersaantrekkende werking (+7%) als gevolg van de openstelling van de A13A16 zien we terug 
op de A13 ten noorden van de aansluiting Berkel en Rodenrijs. Ook de intensiteit op de A16, tussen 
aansluitingen Pr. Alexander-Kralingen, neemt toe (+8%) als gevolg van de realisatie van de A13A16. 
 
Voor effecten op het onderliggend wegennetwerk wordt verwezen naar paragraaf 6.2. 

Intensiteit < 10.000 mvt 
Intensiteit  10.000 – 20.000 mvt 
Intensiteit  20.000 – 30.000 mvt 
Intensiteit  30.000 – 40.000 mvt 
Intensiteit  40.000 – 50.000 mvt 
Intensiteit  50.000 – 60.000 mvt 
Intensiteit  60.000 – 70.000 mvt 
Intensiteit  70.000 – 80.000 mvt 
Intensiteit  80.000 – 90.000 mvt 
Intensiteit  >90.000 mvt 
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Portway Budget Fase A1 alternatief 
 
Onderstaande figuur toont de berekende motorvoertuig intensiteiten voor een gemiddelde werkdag 2020 
van het Portway Budget plan, fase A1. 
 
Het grootste effect op de bezetting van het hoofdwegennetwerk treedt na realisatie van fase A1 op de 
A20 tussen aansluiting Crooswijk en knooppunt Terbregseplein op. Door enerzijds aansluiting Crooswijk 
als een volledige aansluiting vorm te geven en anderzijds de A20 op bovengenoemd wegvak te 
verbreden neemt de intensiteit toe met 15 indexpunten (+ 28.000 motorvoertuigen gemiddelde werkdag) 
ten opzichte van de autonome situatie. 
 
De intensiteit op de A20 tussen knooppunt Kleinpolderplein en Schieplein daalt als gevolg van realisatie 
van fase 1 met 5% (daling van 10.000 motorvoertuigen). Dit effect wordt verklaard door het ontweven van 
het doorgaande en lokale verkeer op deze corridor. De netto effecten op de A20 tussen aansluitingen 
Schieplein en Crooswijk zijn minimaal ten opzichte van de autonome situatie.  
 
Ook op de A13 en de A4 zijn de effecten als gevolg van projectrealisatie fase A1 minimaal. 
 
Voor een verdere analyse naar de effecten op het hoofd- en onderliggend wegennetwerk wordt verwezen 
naar paragraaf 6.2. 
  Figuur 32: Etmaalintensiteit motorvoertuigen, Portway Budget Fase A1, 2020 
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Intensiteit  10.000 – 20.000 mvt 
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Onderstaande verschilplot laat zien dat de verandering van de verkeersstromen als gevolg van realisatie 
van Portway fase A1 zeer lokaal is georiënteerd. (kleine verschillen zijn in onderstaande plot niet 
weergegeven). Opgemerkt wordt dat er geen verschil gevisualiseerd kan worden op wegvakken die qua 
fysieke ligging, in het verkeersmodel, gewijzigd zijn. 
Figuur 33: Verschilplot etmaalintensiteit motorvoertuigen, Portway Budget Fase A1-autonome ontwikkeling, 2020 

 
 
 

Daling intensiteit  tov AO 2020 > 0 mvt / gemidd.werkdag 
Daling intensiteit  tov AO 2020 > 5.000 mvt / gemidd. werkdag 
Daling intensiteit  tov AO 2020 > 10.000 mvt / gemidd. werkdag 
 
Toename intensiteit  tov AO 2020 > 0 mvt / gemidd. werkdag 
Toename intensiteit  tov AO 2020 > 5.000 mvt / gemidd. werkdag 
Toename intensiteit  tov AO 2020 > 10.000 mvt / gemidd. werkdag 
 
fysiek gewijzigde infra (geen verschil berekening mogelijk) 
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Portway Budget Fase B1 alternatief (incl. fase A1 + A2) 
 
Onderstaande figuur toont de berekende motorvoertuig intensiteiten voor een gemiddelde werkdag 2020 
van het Portway Budget plan, fase B1. 
 
De effecten op de A20 als gevolg van realisatie van fase B1 van het Portway Budget plan zijn sterk 
afhankelijk van de beschouwde doorsnede. Tussen Kleinpolderplein en Schieplein daalt de intensiteit met 
18 indexpunten (-38.000 motorvoertuigen/gemiddelde werkdag). Er treedt hier een duidelijke uitwisseling 
op met de G.K Hoogendorpweg die in deze fase geheel is vormgegeven als een autoweg met 
ongelijkvloerse kruisingen ter hoogte van de Melanchtonweg en de Landscheiding. 
 
De intensiteit op de A20 daalt tussen Schieplein en Crooswijk ook ten opzichte van de autonome situatie 
(7 indexpunten / -15.000 mvt/ gemiddelde werkdag). Op het wegvak A20 Crooswijk-Terbregseplein zien 
we als gevolg van de volledige aansluiting Crooswijk en de verbreding van de A20 juist een toename van 
de intensiteit van 18 indexpunten (34.000 mvt/gemiddelde werkdag). 
 
Op de A4 zijn de effecten als gevolg van projectrealisatie fase B1 minimaal. De bezetting van de A13 ter 
hoogte van Overschie daalt in deze fase met 8 indexpunten (-12.000 mvt/gemiddelde werkdag) ten 
opzichte van de autonome situatie. 
 
Voor een verdere analyse naar de effecten op het hoofd- en onderliggend wegennetwerk wordt verwezen 
naar paragraaf 6.2. 
Figuur 34: Etmaalintensiteit motorvoertuigen, Portway Budget Fase B1, 2020 
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Onderstaande verschilplot toont de verandering van de verkeersstromen als gevolg van realisatie  
van Portway fase B1. Duidelijk is zichtbaar de uitwisseling tussen de A13 Overschie met de GK 
Hoogendorpweg. Ook de verkeersstroom vanuit/naar de N471 ten noorden van de kruising N209 neemt 
sterk toe in deze fase.  
 
Opgemerkt wordt dat er geen verschil gevisualiseerd kan worden op wegvakken die qua fysieke ligging, 
in het verkeersmodel, gewijzigd zijn. 
Figuur 35: Verschilplot etmaalintensiteit motorvoertuigen, Portway Budget Fase B1-autonome ontwikkeling, 2020 

 
Daling intensiteit  tov AO 2020 > 0 mvt / gemidd.werkdag 
Daling intensiteit  tov AO 2020 > 5.000 mvt / gemidd. werkdag 
Daling intensiteit  tov AO 2020 > 10.000 mvt / gemidd. werkdag 
 
Toename intensiteit  tov AO 2020 > 0 mvt / gemidd. werkdag 
Toename intensiteit  tov AO 2020 > 5.000 mvt / gemidd. werkdag 
Toename intensiteit  tov AO 2020 > 10.000 mvt / gemidd. werkdag 
 
fysiek gewijzigde infra (geen verschil berekening mogelijk) 
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Portway Budget Fase B2 alternatief (incl. fase A1 + A2) 
 
Onderstaande figuur toont de berekende motorvoertuig intensiteiten voor een gemiddelde werkdag 2020 
van het Portway Budget plan, fase B2. 
 
Ook de effecten op de A20 als gevolg van realisatie van fase B2 van het Portway Budget plan zijn sterk 
afhankelijk van de beschouwde doorsnede. Tussen Kleinpolderplein en Schieplein daalt de intensiteit met  
3 indexpunten (-6.000 motorvoertuigen/gemiddelde werkdag). De sterke uitwisseling met de G.K 
Hoogendorpweg die optrad in fase B1, treedt hier niet meer op. 
  
De intensiteit op de A20 daalt tussen Schieplein en Crooswijk ook ten opzichte van de autonome situatie 
(10 indexputen / -21.000 mvt/ gemiddelde werkdag). Op het wegvak A20 Crooswijk-Terbregseplein zien 
we als gevolg van de volledige aansluiting Crooswijk en de verbreding van de A20 juist een toename van 
de intensiteit van 15 indexpunten (28.000 mvt/gemiddelde werkdag). 
 
Op de A4 zijn de effecten als gevolg van projectrealisatie fase B1 ook minimaal. De bezetting van de A13 
ter hoogte van Overschie daalt in deze fase met 2 indexpunten (-4.000 mvt/gemiddelde werkdag) ten 
opzichte van de autonome situatie. 
 
Voor een verdere analyse naar de effecten op het hoofd- en onderliggend wegennetwerk wordt verwezen 
naar paragraaf 6.2. 
  Figuur 36: Etmaalintensiteit motorvoertuigen, Portway Budget Fase B2, 2020 
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Onderstaande verschilplot toont de verandering van de verkeersstromen als gevolg van realisatie van 
Portway fase B2. Duidelijk zichtbaar is de ontlasting van de route Molenlaan-Irenebrug-Terbregseweg als 
gevolg van openstelling van de doorgetrokken N472. Opgemerkt wordt dat er geen verschil 
gevisualiseerd kan worden op wegvakken die qua fysieke ligging, in het verkeersmodel, gewijzigd zijn. 
Figuur 37: Verschilplot etmaalintensiteit motorvoertuigen, Portway Budget Fase B2-autonome ontwikkeling, 2020 

 
 Daling intensiteit  tov AO 2020 > 0 mvt / gemidd.werkdag 

Daling intensiteit  tov AO 2020 > 5.000 mvt / gemidd. werkdag 
Daling intensiteit  tov AO 2020 > 10.000 mvt / gemidd. werkdag 
 
Toename intensiteit  tov AO 2020 > 0 mvt / gemidd. werkdag 
Toename intensiteit  tov AO 2020 > 5.000 mvt / gemidd. werkdag 
Toename intensiteit  tov AO 2020 > 10.000 mvt / gemidd. werkdag 
 
fysiek gewijzigde infra (geen verschil berekening mogelijk) 
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Portway Budget Fase C alternatief (incl. fase A1 + A2 + B2) 
 
Onderstaand figuur toont de berekende motorvoertuigen voor een gemiddelde werkdag in 2020 voor het 
Portway Fase C alternatief. De verlegde A13 verwerkt ter hoogte van de tunnel bijna 100.000 
motorvoertuigen gedurende een gemiddelde werkdag in 2020.  
 
Kijkend naar de A13 dan neemt het aantal motorvoertuigen ten noorden van de aansluiting Berkel en 
Rodenrijs toe met 5 indexpunten als gevolg van het project. Het verlegging van de A13 sorteert 
logischerwijs op de originele A13 passage ter hoogte van Overschie in een aanzienlijk daling (-70%) van 
ruim 100.000 motorvoertuigen.  
 
De A4 MiddenDelfland wordt ontlast met ongeveer 4 indexpunten (4.000 motorvoertuigen; een 
gelijksoortig beeld als bij de A13A16 modelberekeningen). Een toename van 9 indexpunten (20.000 
motorvoertuigen) treedt op voor het aantal passages op de A16 tussen aansluitingen Pr. Alexander-
Kralingen.  
 
Door de verlegging van de A13 daalt het aantal voertuigbewegingen op de A20 tussen Kleinpolderplein 
en Portplein met 43% tot een totaal van 121.000 motorvoertuigen. De intensiteit tussen de aansluitingen 
Schieplein-Crooswijk daalt met 5% (-10.000 motorvoertuigen). Echter de vormgeving van de 
weginfrastructuur is hier wel sterk verschillend ten opzichte van de autonome situatie. Tussen Crooswijk 
en Terbregseplein zien we een toename van 21 indexpunten (+39.000 mvt) optreden. Ook de bezetting 
op het wegvak Terbregseplein-Capelle ad IJssel neemt toe met 8 indexpunten (+15.000 mvt). 
 
Voor een analyse naar de effecten op het onderliggend wegennetwerk wordt verwezen naar paragraaf 
6.2. 
Figuur 38: Etmaalintensiteit motorvoertuigen, Portway Budget Fase C, 2020 

 
 
 
 

Intensiteit < 10.000 mvt 
Intensiteit  10.000 – 20.000 mvt 
Intensiteit  20.000 – 30.000 mvt 
Intensiteit  30.000 – 40.000 mvt 
Intensiteit  40.000 – 50.000 mvt 
Intensiteit  50.000 – 60.000 mvt 
Intensiteit  60.000 – 70.000 mvt 
Intensiteit  70.000 – 80.000 mvt 
Intensiteit  80.000 – 90.000 mvt 
Intensiteit  >90.000 mvt 
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Onderstaande verschilplot laat de verandering van de verkeersstromen als gevolg van realisatie van 
Portway fase C zien. Opgemerkt wordt dat er geen verschil gevisualiseerd kan worden op wegvakken die 
qua fysieke ligging, in het verkeersmodel, gewijzigd zijn. 
Figuur 39: Verschilplot etmaalintensiteit motorvoertuigen, Portway Budget Fase C-autonome ontwikkeling, 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daling intensiteit  tov AO 2020 > 0 mvt / gemidd.werkdag 
Daling intensiteit  tov AO 2020 > 5.000 mvt / gemidd. werkdag 
Daling intensiteit  tov AO 2020 > 10.000 mvt / gemidd. werkdag 
 
Toename intensiteit  tov AO 2020 > 0 mvt / gemidd. werkdag 
Toename intensiteit  tov AO 2020 > 5.000 mvt / gemidd. werkdag 
Toename intensiteit  tov AO 2020 > 10.000 mvt / gemidd. werkdag 
 
fysiek gewijzigde infra (geen verschil berekening mogelijk) 
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6. 2 Screenline analyse intensiteiten 

De resultaten op specifieke wegvakken zijn onderstaand in absolute zin gepresenteerd. Door middel van 
een indexwaarde zijn de berekende intensiteiten ook in relatieve zin afgezet ten opzichte van de 
autonome situatie 2020. 
Figuur 40: Analyse Hoofdwegennetwerk wegvakken etmaalintensiteiten motorvoertuigen 

 

 
 
Verkeersaantrekkende werking van het project 
De bezetting op de A13 ten noorden van aansluiting Berkel en Rodenrijs (screenline 10) is sterk 
afhankelijk van de gekozen oplossingsrichting. De basisvariant A13/A16 kent op dit wegvak de zwaarste 
bezetting met een toename van 7 indexpunten (+11.000 mvt) tov de autonome ontwikkeling. Voor 
Portway Budget, fase C ligt deze toename, en daarmee de aantrekkende werking van nieuw verkeer, 
lager met 5 indexpunten (+8.000 mvt). De effecten voor de overige fasen van het Portway Budget plan 
zijn minimaal ten opzichte van de autonome situatie. Geconcludeerd wordt, met dit verkeersmodel, dat de 
fasen A en B een minimale verkeersaantrekkende werking hebben op de A13. 
 
Kijkend naar de screenline 5 dan zien we dat de A20 meer verkeer afwikkelt dan de autonome situatie. 
De Portway ontwerpen genereren hierij meer verkeer op de A20 (Capelle ad Ijssel en Terbregseplein) 
dan de A13/A16 (een groei van 5-8 indexpunten tegenover 2 indexpunten in vergelijk met de autonome 
situatie). Een belangrijke verklaring hiervoor is het openstellen van de vrachtstroken voor al het verkeer in 
de Portway alternatieven. Wanneer de bezetting op de A20 ten oosten van aansluiting Capelle ad Ijssel 
bekeken wordt, zijn de onderlinge effecten met de A13/A16 vergelijkbaar (toename van ongeveer 2% ten 
opzichte van de autonome situatie). Bij de Portway alternatieven vindt er meer uitwisseling plaats tussen 
de aansluiting Capelle ad Ijssel (16) onderliggend wegennetwerk en de A20.  
 
De toename van de intensiteit ter hoogte van de Brienenoordbrug (screenline 7) is voor de A13/A16 en 
Portway, fase C alternatieven van een gelijk niveau (5-6% toename;14.000-16.000 mvt ). 
 
De intensiteit op de A4 (screenlines 8 en 9) verschilt tussen de A13/A16 basisvariant en de Portway, fase 
C niet noemenswaardig. Projectrealisatie resulteert hier in een afname van 3-4 indexpunten (4.000-6.000 
mvt) ten opzichte van de autonome situatie.  
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Een grote afname van de intensiteit treedt op ter hoogte van screenline 11 (A13 Overschie). Voor het 
Portway Budget, fase C alternatief geldt dat de omligging van de A13 naar het nieuwe knooppunt Portway 
resulteert in een ontlasting van de bestaande A13 met 70% (-105.000 mvt) ten opzichte van de autonome 
situatie. Het A13/A16 alternatief laat op dit wegvak een daling van de intensiteit zien van 40% (-61.000 
mvt). Doordat de omlegging van de A13 nog niet is gerealiseerd in de Portway fasen A en B, zijn de 
effecten op de A13 ter hoogte van Overschie beperkt. Fasen A1 en B2 laten een daling van de intensiteit 
ten opzichte van de referentie zien van respectievelijk 1 en 3 indexpunten. De daling in fase B1 van het 
Portway plan is sterker (7 indexpunten) door de aanpassing van de weginfrastructuur op en rondom de 
G.K Hoogendorpweg. 
 
Effecten op de projectcorridors 
De effecten op de A20 corridor zijn afhankelijk van de oplossingsrichting zeer verschillend. Realisatie van 
de A13/A16 basisvariant resulteert in een afname op de A20 van de etmaalintensiteit van 26% (-53.000 
mvt; Kleinpolderplein-Schieplein) tot 34% (-64.000 mvt; Crooswijk-Terbregseplein) ten opzichte van de 
autonome situatie. De A13/A16 basisvariant ontlast de A20 aangezien een gedeelte van dit verkeer wordt 
afgewikkeld via de nieuwe A13/A16 verbinding.  
 
De intensiteit op het A20 wegvak tussen de knooppunten Kleinpolderplein – Portplein bedraagt in de 
eindsituatie van het Portway Budget plan 121.000 motorvoertuigen. Dit is ten opzichte van de autonome 
situatie (211.000 mvt) een daling van 43%. 
 
De etmaalintensiteit op het wegvak A20 Crooswijk-Terbregseplein neemt in de verschillende Portway 
project fasen toe met 15-21 indexpunten (28.000-39.000 mvt) ten opzichte van de autonome situatie 
2020. 
 
Het aantal motorvoertuigen dat per etmaal gebruik maakt van de A13/A16 ligt afhankelijk van de 
doorsnede tussen de 79.000 (ten westen van de kruising met de N471) en de 123.000 (ten oosten van de 
kruising met de A.V Ohrlaan). 
 
In onderstaand overzicht zijn de berekende motorvoertuig intensiteiten voor een gemiddelde werkdag in 
2020 weergegeven. Figuur 41 toont de absolute intensiteitswaarden en figuur 42 laat de verandering ten 
opzichte van de autonome situatie middels indexcijfers zien. 
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Figuur 41: Motorvoertuigen intensiteiten, Hoofdwegennetwerk wegvakken  

2020 AO A13/A16 Portway,A1 Portway,B1 Portway,B2 Portway,C
ID Wegnaam Wegvak etm, MVT etm, MVT etm, MVT etm, MVT etm, MVT etm, MVT

1 A20 tussen SpaansePolder ‐ KPP 141,000          142,000          143,000          148,000          143,000          141,000          
2 A20 tussen Kpt KPP en Schieplein (*) 211,000          157,000          201,000          173,000          205,000          nvt

KPP‐ kpt Portway nvt nvt nvt nvt nvt 121,000          
Kpt Portway ‐ Schieplein nvt nvt nvt nvt nvt 222,000          

3 A20 tussen Schieplein ‐ Crooswijk 215,000          153,000          212,000          200,000          194,000          205,000          
hoofdbaan in Portway nvt nvt nvt 147,000          148,000          162,000          
parrallelbaan in Portway nvt nvt nvt 53,000            46,000            43,000            

4 A20 tussen Crooswijk ‐ Terbregseplein 189,000          125,000          217,000          223,000          217,000          228,000          
5 A20 tussen Terbregseplein ‐ Schollevaar 184,000          187,000          194,000          195,000          196,000          199,000          

6 A16 tussen Pr. Alexander ‐ Kralingen 232,000          250,000          239,000          242,000          244,000          252,000          
7 A16 thv. Van Brienenoordbrug 262,000          274,000          266,000          268,000          271,000          278,000                                               
8 A4 tussen Delft ‐ Schiedam 113,000          109,000          114,000          112,000          112,000          109,000          
9 A4 thv Beneluxtunnel 223,000          218,000          223,000          222,000          221,000          217,000                                               
10 A13 ten noorden van aansl Berkel Rodenrijs 148,000          159,000          146,000          147,000          148,000          156,000          
11 A13 thv Overschie 149,000          88,000            147,000          137,000          146,000          44,000            
12 A13 Verlegde A13 nvt nvt nvt nvt nvt 100,000                                               
13 A13/A16 ten westen van N471 nvt 79,000            nvt nvt nvt nvt

14 A13/A16 tussen AV Ohrlaan ‐ Rottenbandreef nvt 123,000          nvt nvt nvt nvt  
 
Figuur 42: Index motorvoertuigen intensiteiten, Hoofdwegennetwerk wegvakken, tov autonome ontwikkeling 2020 

2020 AO A13/A16 Portway,A1 Portway,B1 Portway,B2 Portway,C
ID Wegnaam Wegvak index tov 2020AO index tov 2020AO index tov 2020AO index tov 2020AO index tov 2020AO index tov 2020AO

1 A20 tussen SpaansePolder ‐ KPP 100 101 101 105 101 100
2 A20 tussen Kpt KPP en Schieplein (*) 100 74 95 82 97 nvt

KPP‐ kpt Portway nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Kpt Portway ‐ Schieplein nvt nvt nvt nvt nvt nvt

3 A20 tussen Schieplein ‐ Crooswijk 100 71 99 93 90 95
hoofdbaan in Portway nvt nvt nvt nvt nvt nvt

parrallelbaan in Portway nvt nvt nvt nvt nvt nvt

4 A20 tussen Crooswijk ‐ Terbregseplein 100 66 115 118 115 121
5 A20 tussen Terbregseplein ‐ Schollevaar 100 102 105 106 107 108

6 A16 tussen Pr. Alexander ‐ Kralingen 100 108 103 104 105 109
7 A16 thv. Van Brienenoordbrug 100 105 102 102 103 106

8 A4 tussen Delft ‐ Schiedam 100 96 101 99 99 96
9 A4 thv Beneluxtunnel 100 98 100 100 99 97

10 A13 ten noorden van aansl Berkel Rodenrijs 100 107 99 99 100 105
11 A13 thv Overschie 100 59 99 92 98 30
12 A13 Verlegde A13 nvt nvt nvt nvt nvt nvt

13 A13/A16 ten westen van N471 nvt nvt nvt nvt nvt nvt

14 A13/A16 tussen AV Ohrlaan ‐ Rottenbandreef nvt nvt nvt nvt nvt nvt
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Naast een screenline analyse op het hoofdwegennetwerk, zijn ook de etmaal intensiteiten voor een 24-tal 
wegvakken op het onderliggend wegennetwerk beschouwd. Figuur 43 toont de geanalyseerde 
wegvakken.  
Figuur 43: Analyse onderliggend wegennetwerk wegvakken etmaalintensiteiten motorvoertuigen 

 
 
De effecten op het onderliggende wegennetwerk zijn zeer uiteenlopend voor de verschillende 
oplossingsrichtingen. Onderstaand zijn in het kort de berekende effecten voor zowel de A13A16 
basisvariant als voor de Portway Budget fasen benoemd. 
 
De bestaande Doenkade/N209 (gedeelte dat parallel loopt met de A13A16) wordt als gevolg van 
realisatie van de A13/A16 ontlast met 26% (-10.000 mvt). Ter hoogte van Bergschenhoek neemt het 
aantal motorvoertuigen met 5.000 toe (+19%). De verschillende Portway Budget fasen laten voor de 
Doenkade/N209 een wisselend beeld zien. Het wegvak tussen de A13 en de N471 wordt in fase B1 
ontlast door de upgrade van de G.K. Hoogendorpweg (-13%, -5.000 mvt ten opzichte van de autonome 
situatie). Het niveau ligt hiermee hoger dan in de A13/A16 situatie. 
 
De intensiteit op de N209 ter hoogte van Bergschenhoek verschilt in de Portway fasen sterk. In fase A1 
en B1 neemt de intensiteit toe met 4 indexpunten (+1.000 mvt) terwijl in fase B2 en C waarbij de 
verlengde N472 is gerealiseerd, een toename van respectievelijk 35 en 31 indexpunten is berekend 
(8.000-9.000 mvt) ten opzichte van de autonome situatie 2020. 
 
Zoals gezegd wordt de G.K Hoogendorpweg in Portway fase B1 aanzienlijk zwaarder belast als gevolg 
van de verbreding naar 2x2 autoweg en het ongelijkvloers maken van de aansluiting met de 
Melanchtonweg en de Landscheiding. Er is hier een toename van de intensiteit ten opzichte van de 
autonome situatie berekend van 44% (+26.000 mvt,ten noorden van de A20) tot 88% (+28.000 mvt) ten 
zuiden van de A13/A16). In fase B2, waarbij de G.K Hoogendorpweg niet is gewijzigd, daalt de intensiteit 
ten opzichte van de referentie afhankelijk van de doorsnede met 9-15% (3.000-8000 mvt). Realisatie van 
fase C uit het Portway Budget plan brengt de intensiteit op de G.K Hoogendorpweg terug op het niveau 
van de autonome situatie (aan de noordzijde is zelfs sprake van een daling van enkele procentpunten). In 
het A13/A16 plan daalt de intensiteit op het zuidelijke gedeelte van de G.K Hoogendorpweg met 24 
indexpunten (-14.000 mvt). Aan de noordzijde is het effect ten opzichte van de autonome situatie 
minimaal. 
 
De A.V Ohrlaan wordt in de Portway projectfasen B1, B2 en C ontlast met 8-12 indexpunten (2.000-3.000 
mvt). De basisvariant van de A13/A16 laat hier een toename van de intensiteit zien van 8 indexpunten 
(+2.000 mvt). 
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Realisatie van de A13/A16 ontlast de Irenebrug aanzienlijk (daling van 55%,-18.000 mvt). Portway 
Budget, fase A1 ontlast de Irenebrug niet. De daling van de intensiteit voor de overige Portway 
alternatieven is op de Irenebrug minder groot (3-30%; 1000-10.000 mvt) dan bij de A13/A16 variant. 
 
De intensiteit op de Gordelweg neemt in het Portway Budget fase C toe (+10-26%; 1.000-5.000 mvt). De 
sterkste groei op de Gordelweg vindt plaats op een gedeelte zonder woningen. De A13/A16 variant laat 
hier juist een daling zien van de intensiteit (1-10%). 
 
Als gevolg van de verbreding van de Terbregseweg neemt de etmaal intensiteit ten opzichte van de 
autonome situatie toe met 47% (+17.000 mvt). De realisatie van de A13/A16 resulteert juist in een sterke 
daling van ruim 42% (-15.000 mvt) van de intensiteit ten opzichte van de autonome situatie. 
 
De Schieweg wordt in het Portway fase C plan ontlast met 27 % (-15.000 mvt) ten opzichte van de 
autonome situatie. De A13A16 laat hier een afname van 4 indexpunten zien (-2.000 mvt) 
 
De Stadshouderweg wordt in de Portway fasen zwaarder belast dan de autonome situatie (8-44 
indexpunten; 3.000-17.000 mvt). Opgemerkt wordt dat deze weg in het Portway plan als belangrijke 
toegangspoort voor de stad gaat functioneren. In de A13/A16 situatie wordt deze weg juist ontlast 3% (-
1.000 mvt). 
 
Verder ontlast de eindfase van de Portway Budget fase de Boezemlaan, Schieweg, Bosdreef en de 
Maasboulevard meer  dan de A13/A16 basisvariant. 
 
De effecten van de intensiteitontwikkeling op de Algerabrug, Erasmusbrug, Maastunnel en Willemsbrug 
zijn tussen de A13/A16 basisvariant en het Portway Budget, fase C ontwerp gelijkwaardig. 
 
Figuur 44: Motorvoertuigen intensiteiten, Onderliggend wegennetwerk wegvakken  

2020 AO A13/A16 Portway,A1 Portway,B1 Portway,B2 Portway,C
ID Wegvak etm, MVT etm, MVT etm, MVT etm, MVT etm, MVT etm, MVT

1 N209 Doenkade, ten westen van A13 30,000            29,000            30,000            28,000            30,000            38,000            
2 N209 Doenkade, ten oosten van A13 38,000            28,000            40,000            33,000            40,000            35,000            
3 N209 Doenkade, ten oosten van kruising N471 39,000            41,000            39,000            46,000            37,000            37,000            
4 N209 ter hoogte van  Bergschenhoek 26,000            31,000            27,000            27,000            35,000            34,000            ‐                  
5 N471 ten noorden van aansluiting N209 29,000            31,000            29,000            36,000            26,000            26,000            
6 N471 ten zuiden van A13/A16 32,000            32,000            32,000            60,000            29,000            32,000                              
7 G.K van Hogendorpweg ten noorden van  A20 59,000            45,000            58,000            85,000            51,000            54,000            
8 A.V.Ohrlaan ten zuiden van A13/A16 24,000            26,000            24,000            22,000            21,000            21,000            
9 Molenlaan t.h.v. Irenebrug 33,000            15,000            33,000            32,000            23,000            23,000            

10 Rooseveltweg ten westen van J. Mottweg 23,000            25,000            24,000            23,000            25,000            25,000            
11 Gordelweg, ten hoogte van aansluiting Crooswijk 19,000            19,000            23,000            23,000            24,000            24,000            
12 Boezemlaan, tussen Kerkhoflaan‐Bosdreef 26,000            24,000            24,000            19,000            18,000            18,000            
13 Stadhoudersweg, ten westen van Van Aerssenlaan 39,000            38,000            42,000            51,000            52,000            56,000            
14 Schieweg , ten zuiden van Schieplein 56,000            54,000            55,000            48,000            42,000            41,000            
15 Algerabrug 62,000            62,000            61,000            61,000            61,000            61,000            
16 Erasmusbrug 38,000            37,000            36,000            36,000            35,000            35,000            
17 Gordelweg, tussen Statenweg ‐  Schieweg 10,000            9,000               12,000            12,000            12,000            11,000            
18 Verlengde N472 nvt nvt nvt nvt 31,000            30,000            
19 Terbregseweg 36,000            21,000            42,000            39,000            54,000            53,000            
20 Hoofdweg 40,000            37,000            32,000            33,000            32,000            32,000            
21 Bosdreef 38,000            36,000            29,000            29,000            29,000            30,000            
22 Maasboulevard 52,000            52,000            49,000            49,000            49,000            49,000            
23 Maastunnel 68,000            66,000            67,000            67,000            66,000            65,000            
24 Willemsbrug 24,000            24,000            24,000            24,000            24,000            24,000             
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Figuur 45: Index motorvoertuigen intensiteiten, Onderliggend wegennetwerk wegvakken, tov autonome ontwikkeling 
2020 

2020 AO A13/A16 Portway,A1 Portway,B1 Portway,B2 Portway,C
ID Wegvak index tov 2020AO index tov 2020AO index tov 2020AO index tov 2020AO index tov 2020AO index tov 2020AO

1 N209 Doenkade, ten westen van A13 100 97 100 93 100 127
2 N209 Doenkade, ten oosten van A13 100 74 105 87 105 92
3 N209 Doenkade, ten oosten van kruising N471 100 105 100 118 95 95
4 N209 ter hoogte van  Bergschenhoek 100 119 104 104 135 131

5 N471 ten noorden van aansluiting N209 100 107 100 124 90 90
6 N471 ten zuiden van A13/A16 100 100 100 188 91 100

7 G.K van Hogendorpweg ten noorden van  A20 100 76 98 144 86 92
8 A.V.Ohrlaan ten zuiden van A13/A16 100 108 100 92 88 88
9 Molenlaan t.h.v. Irenebrug 100 45 100 97 70 70

10 Rooseveltweg ten westen van J. Mottweg 100 109 104 100 109 109
11 Gordelweg, ten hoogte van aansluiting Crooswijk 100 100 121 121 126 126
12 Boezemlaan, tussen Kerkhoflaan‐Bosdreef 100 92 92 73 69 69
13 Stadhoudersweg, ten westen van Van Aerssenlaan 100 97 108 131 133 144
14 Schieweg , ten zuiden van Schieplein 100 96 98 86 75 73
15 Algerabrug 100 100 98 98 98 98
16 Erasmusbrug 100 97 95 95 92 92
17 Gordelweg, tussen Statenweg ‐  Schieweg 100 90 120 120 120 110
18 Verlengde N472 100 nvt nvt nvt nvt nvt

19 Terbregseweg 100 58 117 108 150 147
20 Hoofdweg 100 93 80 83 80 80
21 Bosdreef 100 95 76 76 76 79
22 Maasboulevard 100 100 94 94 94 94
23 Maastunnel 100 97 99 99 97 96
24 Willemsbrug 100 100 100 100 100 100  
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6. 3 I/C verhoudingen 

De kwaliteit van de verkeersafwikkeling berekenen we aan de hand van de I/C-waarde. Deze I/C-waarde 
berekent de verhouding tussen de intensiteiten (I) op een wegvak ten opzichte van de wegvakcapaciteit 
capaciteit (C). Deze verhouding is een maat voor de (over)belasting van een wegvak. Voor zowel de 
autonome situatie 2020, het A13/A16 alternatief en het  Portway alternatief zijn voor de beide spits 
perioden de IC waarden afgeleid. 
 
Bij de berekening van de IC waarden is de volgende categorie-indeling gehanteerd. Bij een I/C waarde  
kleiner dan 0.8 is er sprake van een goede verkeersafwikkeling. Ligt de I/C waarde tussen de 0.8-0.9 dat 
ondervindt het verkeer hinder van elkaar en wordt gesproken van een matige verkeersafwikkeling. De 
verkeersafwikkeling is slecht wanneer de I/C waarde ligt tussen 0.9-1.0. Bij een I/C waarde > 1.0 is er 
sprake van een zeer slechte afwikkeling van het verkeer. 
 
 
 
 
 
Verder wordt opgemerkt dat knelpunten die buiten de scope van de gepresenteerde figuren vallen, van 
invloed kunnen zijn op de verkeersafwikkeling in het gepresenteerde gebied. Verkeer kan elders worden 
opgehouden of een alternatieve route kiezen. Een specifieke analyse naar de omvang van deze effecten 
is niet uitgevoerd. 
 
Autonome situatie 
 
Uit de gepresenteerde I/C figuren van de autonome situatie volgt dat er op de A20 sprake is van zware 
knelpunten in beide rijrichtingen gedurende de twee spitsperioden. Ook op de A13 is sprake van een 
slechte verkeersafwikkeling in met name de maatgevende spitsrichtingen. De A16 vertoont met name in 
de avondspits in zuidelijke rijrichting een slechte verkeersafwikkeling die terugslaat tot in het knooppunt 
Terbregseplein. De figuren tonen slechts een gedeelte van de weginfrastructuur binnen de stadsregio 
Rotterdam. 
 
Opvallend is onderstaande analyses is de congestie op de oostbaan van de A13 tussen Kleinpolderplein 
en aansluiting Berkel en Rodenrijs in relatie tot de goede verkeersafwikkeling ten noorden van deze 
aansluiting. In alle beschouwde alternatieven (autonome situatie, A13/A16 en Portway fasen) is een 
duidelijke relatie zichtbaar met het bedrijventerrein Schieveen (zie ook de avondspits plot van de 
referentie). Het verdient aanbeveling om de effecten van de verkeersafwikkeling in relatie tot de 
geïmplementeerde omvang van het Schieveen in een vervolg studie nader te beschouwen.  
 
(terugmelding Stadsregio Rotterdam, jan 2012: “de gehanteerde uitgangspunten voor Schieveen zijn conform studie 
2007; inmiddels zijn de plannen voor Schieveen door de gemeente Rotterdam aangepast en gefaseerd in tijd; 
Schieveen zal in de periode tot 2020 niet gerealiseerd worden waardoor de nu geconstateerde problemen daar niet 
optreden op deze termijn”). 
 
Ook het onderliggend wegennetwerk laat enkele duidelijke knelpunten zien. Bijvoorbeelden zijn onder 
andere de op/afritten van Schieplein, de corridor Molenlaan/Irenebrug/Terbregseweg 

Goede verkeersafwikkeling : I/C < 0.8 
Matige verkeersafwikkeling : I/C: 0.8 – 0.9 
Slechte verkeersafwikkeling : I/C: 0.9-1.0   
Zeer slechte verkeersafwikkeling : I/C > 1.0 
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Figuur 46: IC waarden Ochtendspits, autonome situatie 2020       

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 47: IC waarden Avondspits, autonome situatie 2020       
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A13/A16 alternatief 
 
Uit de gepresenteerde I/C figuren van de A13A16 basisvariant volgt dat op de nieuwe wegverbinding 
tussen aansluiting A.V. Ohrlaan en het Terbregseplein in zowel de ochtend- als de avondspits sprake is 
knelpunten in de verkeersafwikkeling. In deze studie is de A13A16 als een 100 km/h 2x2 autosnelweg 
vormgegeven. Verder valt op dat op de A20 tussen Crooswijk en Schieplein in de ochtendspits en tussen 
Schieplein en Crooswijk in de avondspits zwaar belast is resulterend in een slechte verkeersafwikkeling. 
Ter hoogte van het Kleinpolderplein treedt congestievorming op de noordbaan op tijdens beide 
spitsperioden. De knelpunten op de A13 tussen Berkel en Rodenrijs – Kleinpolderplein lossen op als 
gevolg van realisatie van de A13/A16. Ter hoogte van Schieplein vormt de westelijke oprit van de A20 
noordbaan nog een knelpunt.  
 
Het onderliggend wegennetwerk rondom de aansluiting van de Doenkade met de A13 kent, gelijk de 
autonome situatie, enkele knelpunten in de verkeersafwikkeling (zie ook opmerking Schieveen bij de 
autonome situatie). 
 
Knelpunten blijven bestaan bij de verbindingsbogen in knooppunt Terbregseplein van en naar de A20 
oost. Ook op de A16 zien we in beide spitsrichtingen enkele knelpunten terug. 
 
Realisatie van de A13A16 heeft een zeer sterk positief effect op de verkeersafwikkeling op de corridor 
Molenlaan/Irenebrug/Terbregseweg. Dit knelpunt verdwijnt in de ochtendspits als gevolg van 
projectrealisatie; in de avondspits ondervindt het verkeer op de noordbaan van de brug nog wel een 
vertraging. 
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Figuur 48: IC waarden Ochtendspits, A13A16 alternatief       

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 49: IC waarden Avondspits, A13A16 alternatief       
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Portway Budget Fase A1 
 
Uit de gepresenteerde I/C figuren van Portway Budget fase A1 volgt dat er knelpunten bestaan op de A13 
tussen de Doenkade en Kleinpolderplein. Opvallend is dat in de ochtendspits de vertraging voornamelijk 
is gemodelleerd op de oostbaan (stad uit). Ten noorden van de aansluiting met de Doenkade wikkelt het 
verkeer op de oostbaan wel voldoende af. Mogelijke oorzaak is de forse vulling van bedrijventerrein 
Schieveen. De verkeersafwikkeling op de A13 westbaan Doenkade - Kleinpolderplein is gelijkwaardig met 
die van de autonome situatie. In de avondspits is juist sprake van een matige verkeersafwikkeling (stad 
in) op de westbaan van de A13. 
 
Door het ontweven van de A13/A20 structuur wikkelt het verkeer op de A20 hoofdstructuur tussen 
Schieplein en Kleinpolderplein goed af. Op de parallelstructuur (met de uitwisseling richting de A13) is 
sprake van een knelpunt. Ook de verbindingsboog van de A20 west naar de A13 is zwaar belast in de 
ochtendspits. In de avondspits wikkelt het verkeer tussen Kleinpolderplein en Schieplein voldoende af. 
Knelpunt is het uitwisselingswegvak tussen de zuidelijke parallel en hoofdstructuur. 
 
Op het traject Schieplein- Terbregseplein verbetert de doorstroming ten opzichte van de autonome 
situatie. Dit gedeelte van de A20 wordt ten opzichte van de autonome situatie uitgebreid van 2x3 naar 
2x4 rijstroken tussen Schieplein-Crooswijk en 2x5 rijstroken tussen Crooswijk-Terbregseplein. In de 
ochtendspits is nog wel sprake van een overbelasting van de noordbaan tussen Crooswijk en Schieplein. 
 
Ondanks de openstelling van de vrachtstroken rondom knooppunt Terbregseplein kent dit knooppunt in 
de verbindingsbogen nog enkele knelpunten. De verkeersafwikkeling op de corridor Molenlaan/ 
Irenebrug/Terbregseweg verbetert met name op het zuidelijkste gedeelte ten opzichte van de autonome 
situatie. De Irenebrug/Molenlaan blijft een knelpunt. 
 
 
Bij de interpretatie van de gepresenteerde I/C figuren wordt de algemene opmerking geplaatst 
dat het Portway Budget plan voorziet in een hoofd- en parallelstructuur op de A20. Bij de 
bespreking van de verschillende Portway projectfasen zijn enkele detail figuren opgenomen. 
Deze detail figuren tonen de netwerkconfiguraties en de daarbij behorende berekende I/C 
waarden nauwkeuriger.  
 
Wel moet bedacht worden dat de I/C figuren, van deze verkennende studie met een statisch 
verkeersmodel, een globaal inzicht geven in de locaties waar het netwerk onvoldoende 
capaciteit aanbiedt. Dit geldt enerzijds voor de doorgerekende Portway Budget projectfasen, 
maar ook voor de eerder gepresenteerde I/C resultaten van de autonome situatie 2020 en de 
A13/A16 Basisvariant. 
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Figuur 50: IC waarden Ochtendspits, Portway Budget Fase A1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figuur 51: IC waarden Avondspits, Portway Budget Fase A1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voetnoot bij figuur 51: Er wordt opgemerkt dat op de noordelijke rijbaan van de A20 (oost-westelijke rijrichting) ter 
hoogte van knooppunt Kleinpolderplein, enkel de A20 parrallelstruktuur een slechte verkeersafwikkeling kent. De 
noordelijke hoofdrijbaan van de A20 wikkelt het verkeer ter hoogte van het knooppunt  in voldoende mate af. Ten 
oosten van Kleinpolderplein, op het gedeelte waar de parallelbaan en de hoofdbaan weer samenkomen, is sprake 
van een knelpunt. 
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Portway Budget Fase B1 (incl. fase A1 + A2) 
 
In Portway Budget, fase B1 verbetert de verkeersafwikkeling voornamelijk in de avondspits op de 
westbaan van de A13 ten noorden van knooppunt Kleinpolderplein. Op de A20 tussen Kleinpolderplein en 
Schieplein zien we een verbetering van de doorstroming ten opzichte van de autonome situatie terug. Het 
verkeer ondervindt hier de meeste vertraging op de noordelijke parallelbaan (beide spitsen, zie detail 
figuur). Op de N471 ten noorden van de N209 en op de Abraham van Stolkweg ondervindt het verkeer 
meer vertraging ten opzichte van de autonome situatie en de A13/A16 situatie. 
 
Door realisatie van de parallelstructuur tussen Schieplein en Crooswijk wikkelt het verkeer op zowel de 
hoofd- als parallelbaan in beide spitsen voldoende af. Op enkele opritten en de verbindingswegvakken ter 
hoogte van de aansluitingen Crooswijk is nog wel sprake van overbelasting. 
 
De verkeersafwikkeling op knooppunt Terbregseplein is gelijkwaardig aan Portway Budget fase A1. Met 
name treden er in de verbindingsbogen knelpunten op. 
 
De verkeersafwikkeling op de corridor Molenlaan/Irenebrug/Terbregseweg verbetert ten opzichte van de 
autonome situatie met name op het zuidelijke gedeelte. De Molenlaan/Irenebrug blijft een knelpunt. 
Figuur 52: IC waarden Ochtendspits, Portway Budget Fase B1 
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Figuur 53: IC waarden Avondspits, Portway Budget Fase B1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voetnoot bij figuur 53: Er wordt opgemerkt dat op de noordelijke rijbaan van de A20 (oost-westelijke rijrichting) enkel 
de parallelstruktuur tussen de spoorweggrondboog en het punt ten westen van Kleinpolderplein, waar de 
parallelbaan en de hoofdbaan weer samenkomen, sprake is van een zeer slechte verkeersafwikkeling. De 
hoofdstruktuur van de A20 noordbaan wikkelt het verkeer in voldoende mate af. 
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Portway Budget Fase B2 (incl. fase A1 + A2) 
 
Portway Budget, fase B2 kenmerkt zich ten opzichte van fase A1 door de realisatie van de verlengde 
N472. Daarnaast wordt knooppunt Terbregseplein een uitwisseling voorzien met de Terbregseweg. Deze 
Terbregseweg wordt vanaf de kruising met de President Rooseveltweg en de Bosdreef verbreedt van een 
2x1 naar 2x2 stadsweg. 
 
Het verkeersbeeld van fase B2 verschilt weinig van fase B1. De zeer slechte verkeersafwikkeling op de 
A20 noordbaan ter hoogte van Kleinpolderplein verbetert. Er is echter nog wel sprake van een knelpunt 
met een matige tot slechte verkeersafwikkeling. 
 
De grootste verschillen treden op de corridor Molenlaan/Irenebrug/Terbregseweg op. Ten opzichte van de 
autonome situatie verbetert de doorstroming op deze corridor. Er blijft ter hoogte van de brug, met name 
in de avondspits, nog wel een knelpunt bestaan. Het verkeer wikkelt wel goed af op de corridor 
Terbregseweg-Bosdreef 
 
De nieuw gerealiseerde verlengde N472 kent een matige verkeersafwikkeling in beide spitsperioden.  
Figuur 54: IC waarden Ochtendspits, Portway Budget Fase B2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Voetnoot bij figuur 54: Er wordt opgemerkt dat op de noordelijke rijbaan van de A20 (oost-westelijke rijrichting) enkel 
de parallelstruktuur tussen de spoorweggrondboog en het punt ten westen van Kleinpolderplein, waar de 
parallelbaan en de hoofdbaan weer samenkomen, sprake is van een slechte verkeersafwikkeling. De 
verbindingsboog van de A20 hoofdbaan naar de A13 kent ook een slechte verkeersafwikkeling. De doorgaande  
hoofdstruktuur van de A20 noordbaan ter hoogte van knooppunt Kleinpolderplein wikkelt het verkeer in voldoende 
mate af. Ten westen van Kleinpolderplein, op het gedeelte waar de A20 parallelbaan en de hoofdbaan weer 
samenkomen, is sprake van een knelpunt. 
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Figuur 55: IC waarden Avondspits, Portway Budget Fase B2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voetnoot bij figuur 55: Er wordt opgemerkt dat op de noordelijke rijbaan van de A20 (oost-westelijke rijrichting) enkel 
de parallelstruktuur tussen de spoorweggrondboog en het punt ten westen van Kleinpolderplein, waar de 
parallelbaan en de hoofdbaan weer samenkomen, sprake is van een matige verkeersafwikkeling. De doorgaande  
hoofdstruktuur van de A20 noordbaan ter hoogte vanknooppunt Kleinpolderplein wikkelt het verkeer in voldoende 
mate af. Ten westen van Kleinpolderplein, op het gedeelte waar de A20 parallelbaan en de hoofdbaan weer 
samenkomen, is sprake van een knelpunt. 
 

De parallelstruktuur van de zuidelijke rijbaan van de A20 kent vanaf knooppunt Kleinpolderplein een matige 
verkeersafwikkeling. Op de zuidelijke hoofdbaan richting Schieplein wikkelt het verkeer in voldoende mate af. 
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Portway Budget Fase C (incl. fase A1 + A2 + B2) 
 
Onderstaand zijn de IC plots voor het Portway Budget plan weergegeven. De figuur voor de ochtendspits 
laat zien dat de verkeersafwikkeling op de A20 corridor goed is. Op enkele wegvakken is sprake van een 
matige verkeersafwikkeling. Op de verlegde A13 corridor wikkelt de vervoersvraag goed af.  
Figuur 56: IC waarden Ochtendspits, Portway Budget fase C       

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
In onderstaand figuur is een detail opgenomen van de berekende I/C waarden ochtendspits voor de 
corridor Schieplein-Crooswijk. De figuur laat zien dat we verkeersafwikkeling op de A20 hoofdstructuur 
enkel op de noordbaan matig is. De verkeersafwikkeling op de zuidbaan alsmede de aan de A20 parallel 
lopende stadsweg structuur wikkelt het verkeer goed af.  
Figuur 57: IC waarden Ochtendspits, Portway Budget fase C, zoom wegvak Schieplein- Crooswijk  
  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
Rondom knooppunt Terbregseplein wikkelt het verkeer redelijk af. In het Portway plan zijn alle huidige 
vrachtstroken (dus ook vanuit de A20 oost) opengesteld voor al het verkeer. In het verkeersmodel begint 
de bewuste vrachtstrook vanuit de A16 ten zuiden van de aansluiting Pr. Alexander (zie rechter 
onderstaand figuur). In werkelijkheid begint deze strook aan de noordzijde van de aansluiting. In het 
Portway plan kan zelfs een gedeelte van de bestaande A16 hoofd- en vrachtstrookstructuur als weefvak 
functioneren.  Aangezien aanpassing van de A16 structuur buiten de scope van deze studie valt (en ook 
de verkeersbeelden van de autonome en A13A16 situaties beïnvloedt, is dit aspect niet gecorrigeerd). De 
verwachting is wel de het verkeersbeeld rondom knooppunt Terbregseplein verbetert wanneer de 
configuratie herzien wordt. 
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Figuur 58: IC waarden Ochtendspits, Portway Budget fase C, Terbregseplein    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het verkeersbeeld van de avondspits vertoont een goede verkeersafwikkeling. De gehele A20 corridor 
tussen Kleinpolderplein en Crooswijk kent geen knelpunten. Tussen Crooswijk en Terbregseplein is op de 
zuidbaan sprake van een matige verkeersafwikkeling. 
Figuur 59: IC waarden Avondspits, Portway fase C       

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
De A16 (thv afrit Pr. Alexander en de Brienenoordbrug) vormt het volgende knelpunt in het HWN 
wegennetwerk van Rotterdam. Zowel voor de autonome situatie 2020, het A13/A16 alternatief als het 
Portway plan is er sprake van slechte verkeersafwikkeling op de A16. Doordat in het A13A16 alternatief 
de A13A16 rijstroken aantakken op de A16 ten zuiden van aansluiting Pr. Alexander treden de 
congestiepunten in dit alternatief meer zuidelijk op de A16 op. 
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Figuur 60: IC waarden Avondspits, Portway Budget  fase C, Terbregseplein 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Op de corridor Molenlaan/Irenebrug/Terbregseweg verbetert de doorstroming ten opzichte van de 
autonome situatie. Er blijft ter hoogte van de brug, in de avondspits, nog wel een knelpunt op de 
noordbaan bestaan. 
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6. 4 Verkeersprestatie 

Zoals in hoofdstuk 4 besproken wordt het functioneren van het wegennetwerk als geheel geanalyseerd 
met behulp van het afleiden van de zogenoemde verkeersprestatie. Hierbij worden voor een specifiek 
gebied de voertuigkilometrage en het aantal voertuigverliesuren afgeleid.  
 
Bij de afleiding van de voertuigkilometrage wordt de hoeveelheid motorvoertuigen (personenauto’s + 
vrachtverkeer) vermenigvuldigd met de lengte van een wegvak. Wanneer deze vermenigvuldiging wordt 
uitgevoerd voor alle wegvakken binnen een specifiek gebied dan wordt de voertuigkilometrage voor dat 
gebied verkregen. 
 
De voertuigkilometrage wordt berekend door de hoeveelheid motorvoertuigen (personenauto’s + 
vrachtverkeer) te vermenigvuldigen met de lengte van een wegvak. Een toename van de 
voertuigkilometrage (ten opzichte van een autonome situatie) wordt in het algemeen gezien als een 
positief effect op het functioneren van het wegennetwerk als geheel. 
 
De verliestijd wordt berekend door de  ondervonden reistijd in de spitsperioden te verminderen met de 
reistijd bij een vrije verkeersafwikkeling). Een afname  van de voertuigverliesuren (ten opzichte van een 
autonome situatie) wordt in het algemeen gezien als een positief effect op het functioneren van het 
wegennetwerk als geheel. 
 
Bij de analyse van de verkeersprestatie word gebruik gemaakt van onderstaande gebieden.  
Figuur 61: Definitie plan- en studiegebied 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

In de twee onderstaande figuren is de doorvertaling van de wegvakken in het verkeersmodel 
(gepresenteerd voor het Portway Budget fase C netwerk). 
Figuur 62: Doorvertaling plan- en studiegebied in het verkeersmodel 
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Voertuigkilometrage
absoluut Personenauto's Vrachtverkeer Motorvoertuigen

Alternatief Ochtendspits Avondspits Restdag Ochtendspits Avondspits Restdag Etmaal Etmaal Etmaal
Referentie 2020 691,000            736,000            1,986,000        61,000              54,000              263,000            3,413,000        378,000            3,791,000        
A13A16 748,000            775,000            2,062,000        63,000              56,000              272,000            3,584,000        392,000            3,976,000        
Portway Budget A1 735,000            761,000            1,992,000        60,000              54,000              260,000            3,488,000        373,000            3,861,000        
Portway Budget B1 759,000            778,000            2,008,000        61,000              54,000              263,000            3,545,000        378,000            3,923,000        
Portway Budget B2 752,000            779,000            1,995,000        60,000              53,000              259,000            3,527,000        372,000            3,899,000        
Portway Budget C 763,000            789,000            2,011,000        60,000              53,000              258,000            3,563,000        371,000            3,934,000        

index Personenauto's Vrachtverkeer Motorvoertuigen

Alternatief Ochtendspits Avondspits Restdag Ochtendspits Avondspits Restdag Etmaal Etmaal Etmaal
Referentie 2020 100 100 100 100 100 100 100 100 100
A13A16 108 105 104 103 104 103 105 104 105
Portway Budget A1 106 103 100 98 100 99 102 99 102
Portway Budget B1 110 106 101 100 100 100 104 100 103
Portway Budget B2 109 106 100 98 98 98 103 98 103
Portway Budget C 110 107 101 98 98 98 104 98 104

Personenauto's Vrachtverkeer

Personenauto's Vrachtverkeer

Onderstaand zijn de berekende voertuigkilometrages in het plangebied weergegeven voor zowel de 
autonome situatie 2020, de A13A16 basisvariant als voor de verschillende doorgerekende Portway 
Budget fasen. In het tweede deel van de tabel zijn tevens de indices opgenomen ten opzichte van de 
autonome situatie 2020. 
 
De cijfers leren dat de effecten voor het personenautoverkeer sterk verschillen met die van het 
vrachtverkeer. Daarnaast treden verschillen op tussen de perioden van de dag voor de vervoerwijze 
personenauto. 
 
In de spitsperioden neemt de voertuigkilometrage voor het personenautoverkeer in de Portway Budget 
fasen B1 en C ontwerpen het sterkst toe. Voor de restdagperiode zien we juist dat de A13A16 variant de 
grootste toename laat zien van de personenautokilometrage. De etmaalresultante leert dat de 
voertuigkilometrage voor de A13A16 basisvariant  op etmaal niveau in het plangebied met 5 indexpunten 
iets sterker toeneemt dan in het Portway Budget plan fase C (groei van 4 indexpunten).  
 
Tussen beide oplossingsrichtingen valt op dat de voertuigkilometrage voor het vrachtverkeer in de 
A13A16 sterker toeneemt dan in de Portway plannen. De belangrijkste verklaring hiervoor wordt gezocht 
in het feit dat de routekeuze van het verkeer gebaseerd is op het minimaliseren van de reistijd.  
 
In dit verkeersmodel wordt het vrachtverkeer toegedeeld op basis van free flow reistijden. In de A13A16 
basisvariant verkiest dit vrachtverkeer op de relatie Delft – Terbregseplein (v.v.) de route via de A13A16 
aangezien deze in free flow reistijd sneller is dan de route via de A13 en de A20. Analyse van de beide 
routes leert echter dat in afstand de route via de A13/A16 ongeveer 500 meter langer is dan de A13/A20 
route. Hieruit volgt dat de voertuigkilometrage van het bestaande vrachtverkeer in het A13A16 sterker zal 
toenemen.  
 
Een tweede, maar minder invloedrijke, verklaring voor de toename van de vrachtvoertuig kilometrage in 
de A13A16 variant wordt gezocht in de aantrekkende werking van nieuw vrachtverkeer dat in de 
autonome en Portway alternatieven geen gebruik maakt van de A13 en A20 routes. 
 
De overige fasen van het Portway Budget plan laten een minder sterke ontwikkeling zien van de 
voertuigkilometrage. Echter ten opzicht van de autonome situatie is een toename op etmaalniveau van 2-
3 indexpunten gemodelleerd. 
  
Figuur 63: Voertuigkilometrages plangebied 
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Voertuigverliesuren
absoluut Personenauto's Vrachtverkeer Motorvoertuigen

Alternatief Ochtendspits Avondspits Restdag Ochtendspits Avondspits Restdag Etmaal Etmaal Etmaal
Referentie 2020 4,300                 5,300                 ‐                     400 400 0 9,600                 800                    10,400              
A13A16 3,200                 3,500                 ‐                     300 200 0 6,700                 500                    7,200                 
Portway Budget A1 3,600                 4,200                 ‐                     300 300 0 7,800                 600                    8,400                 
Portway Budget B1 3,400                 3,900                 ‐                     300 300 0 7,300                 600                    7,900                 
Portway Budget B2 3,300                 3,800                 ‐                     300 300 0 7,100                 600                    7,700                 
Portway Budget C 3,000                 3,600                 ‐                     200 200 0 6,600                 400                    7,000                 

index Personenauto's Vrachtverkeer Motorvoertuigen

Alternatief Ochtendspits Avondspits Restdag Ochtendspits Avondspits Restdag Etmaal Etmaal Etmaal
Referentie 2020 100 100 100 100 100 100 100 100 100
A13A16 74 66 100 75 50 100 70 63 69
Portway Budget A1 84 79 100 75 75 100 81 75 81
Portway Budget B1 79 74 100 75 75 100 76 75 76
Portway Budget B2 77 72 100 75 75 100 74 75 74
Portway Budget C 70 68 100 50 50 100 69 50 67

Personenauto's Vrachtverkeer

Personenauto's Vrachtverkeer

Analyse van de voertuigkilometrages voor het studiegebied (zie figuur 61) leert dat de verschillende 
oplossingsrichtingen binnen dit verkeersmodel niet meer onderscheidend zijn. De berekende effecten zijn 
in relatie tot het beschouwde gebied te klein om onderscheidend te zijn.  
Figuur 64: Voertuigkilometrages studiegebied 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analyse van de berekende voertuigverliestijd leert dat op etmaal niveau de A13A16 basisvariant en het 
Portway Budget fase C alternatief gelijkwaardig scoren. Beide oplossingsrichtingen laten een daling van 
de voertuigverliestijd zien van ruim 30 indexpunten ten opzichte van de autonome situatie. 
 
Uit de berekende cijfers valt op dat het Portway Budget, fase C alternatief in de ochtendspits een sterkere 
daling van de verliestijd voor het personenverkeer kent ten opzichte van de A13A16. Voor de avondspits 
scoort juist de A13A16 basisvariant beter ten opzichte van de eindsituatie van het Portway Budget plan.  
 
De overige fasen van het Portway Budget plan laten een minder sterke daling zien van de 
voertuigverliesuren. Ten opzichte van de autonome situatie is een afname op etmaalniveau van 19-26 
indexpunten berekend. 
 
Wanneer specifiek het vrachtverkeer beschouwd wordt dan ondervindt dit verkeer in fase C van het 
Portway plan de minste vertraging ten opzichte van de overige beschouwde alternatieven. 
 
Figuur 65: Voertuigverliesuren plangebied 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(de voertuigverliesuren vrachtverkeer zijn berekend door de vertraging van het personenautoverkeer te vermenigvuldigen met de 
vrachtauto intensiteiten; binnen het modelsysteem wordt het vrachtverkeer immers congestie ongevoelig toegedeeld) 
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Voertuigkilometrage
absoluut Personenauto's Vrachtverkeer Motorvoertuigen

Alternatief Ochtendspits Avondspits Restdag Ochtendspits Avondspits Restdag Etmaal Etmaal Etmaal
Referentie 2020 391,000            391,000            1,079,000        40,000              36,000              180,000            1,860,000        256,000            2,116,000        
A13A16 470,000            453,000            1,214,000        44,000              40,000              195,000            2,138,000        279,000            2,417,000        
Portway Budget A1 442,000            426,000            1,074,000        39,000              35,000              175,000            1,942,000        249,000            2,191,000        
Portway Budget B1 452,000            428,000            1,062,000        39,000              35,000              174,000            1,942,000        248,000            2,190,000        
Portway Budget B2 453,000            437,000            1,040,000        38,000              34,000              170,000            1,930,000        242,000            2,172,000        
Portway Budget C 457,000            439,000            1,037,000        37,000              33,000              167,000            1,934,000        237,000            2,171,000        

index Personenauto's Vrachtverkeer Motorvoertuigen

Alternatief Ochtendspits Avondspits Restdag Ochtendspits Avondspits Restdag Etmaal Etmaal Etmaal
Referentie 2020 100 100 100 100 100 100 100 100 100
A13A16 120 116 113 110 111 108 115 109 114
Portway Budget A1 113 109 100 98 97 97 104 97 104
Portway Budget B1 116 109 98 98 97 97 104 97 103
Portway Budget B2 116 112 96 95 94 94 104 95 103
Portway Budget C 117 112 96 93 92 93 104 93 103

Personenauto's Vrachtverkeer

Personenauto's Vrachtverkeer

Uit de analyse van de voertuigkilometrage voor het studiegebied is gebleken dat het beschouwde gebied 
te groot is om projecteffecten waar te nemen. Op basis van deze bevinding is besloten om de verliestijd 
voor het studiegebied niet verder uit te werken. 
 
Naast de analyse van de kilometrages en verliesuren voor het gehele netwerk is ook gekeken naar de 
onderverdeling over het hoofd en onderliggend wegennetwerk. Onderstaand zijn van deze aanvullende 
analyse de resultaten gepresenteerd.  
 
In figuur 66 zijn de geselecteerde wegvakken weergegeven die in deze analyse vallen onder het 
hoofdwegennetwerk. Bij de interpretatie van de analyse cijfers dient rekening gehouden te worden met 
het feit dat in het Portway Budget plan, specifieke weginfrastructuur zoals de ‘oude A13 Overschie’, GK 
Hoogendorpweg en de verlengde N472 een belangrijke(re) gebiedsontsluitingsfunctie vervullen. Deze 
wegen maken in de volgende analyse onderdeel uit van het onderliggend wegennetwerk. In de A13/A16 
variant wordt een gedeelte van dit verkeer afgewikkeld via het HWN netwerk (verlengde N472 vs 
A13A16) en weginfrastructuur rondom A13 Overschie. In fase B1 van het Portway plan is ook de GK 
Hoogendorpweg als onderliggend wegennetwerk gekarakteriseerd. 
 
Figuur 66: Wegvakselectie plangebied- hoofdwegennetwerk (links: A13/A16 variant; rechts: Portway fase C) 

 
 
Figuur 67: Voertuigkilometrages plangebied- hoofdwegennetwerk 
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Voertuigkilometrage
absoluut Personenauto's Vrachtverkeer Motorvoertuigen

Alternatief Ochtendspits Avondspits Restdag Ochtendspits Avondspits Restdag Etmaal Etmaal Etmaal
Referentie 2020 300,000            345,000            907,000            21,000              18,000              83,000              1,553,000        122,000            1,675,000        
A13A16 278,000            322,000            848,000            19,000              16,000              77,000              1,446,000        113,000            1,559,000        
Portway Budget A1 293,000            335,000            918,000            21,000              19,000              85,000              1,546,000        124,000            1,670,000        
Portway Budget B1 307,000            350,000            946,000            22,000              19,000              89,000              1,603,000        130,000            1,733,000        
Portway Budget B2 299,000            342,000            955,000            22,000              19,000              89,000              1,597,000        130,000            1,727,000        
Portway Budget C 306,000            350,000            974,000            23,000              20,000              91,000              1,629,000        134,000            1,763,000        

index Personenauto's Vrachtverkeer Motorvoertuigen

Alternatief Ochtendspits Avondspits Restdag Ochtendspits Avondspits Restdag Etmaal Etmaal Etmaal
Referentie 2020 100 100 100 100 100 100 100 100 100
A13A16 93 93 93 90 89 93 93 93 93
Portway Budget A1 98 97 101 100 106 102 100 102 100
Portway Budget B1 102 101 104 105 106 107 103 107 103
Portway Budget B2 100 99 105 105 106 107 103 107 103
Portway Budget C 102 101 107 110 111 110 105 110 105

Personenauto's Vrachtverkeer

Personenauto's Vrachtverkeer

 
Bij de interpretatie van bovenstaande cijfers wordt opnieuw vermeld dat in het verkeersmodel het 
vrachtverkeer gedurende alle dagdelen congestievrij wordt toegedeeld. Voor het personenautoverkeer 
wordt in de spitsperioden rekening gehouden met vertraging door congestievorming. Voor de 
restdagperiode wordt ook het personenautoverkeer zonder vertraging aan het netwerk toegedeeld.  
 
Het Portway Budget fase C ontwerp biedt in hoofdlijnen extra capaciteit aan op het hoofdwegennetwerk 
via een parallelstructuur of uitbreiding van het huidige hoofdwegennetwerk. Deze uitbreidingen leveren bij 
een congestievrije toedeling voor veel relaties minder/geen winst in reistijd op dan de realisatie van een 
nieuwe verbinding (A13A16). Hierdoor wijken de spitseffecten tussen de A13A16 variant enerzijds en de 
Portway Budget fase C anderzijds sterk af met die van de restdagperiode. Aangezien het aandeel van de 
restdagperiode ongeveer 60% van de etmaalperiode bedraagt, treedt dit effect ook door in de etmaal 
cijfers.  
 
Uit de berekeningen volgt dat de A13A16 basisvariant de meeste voertuigkilometers afwikkelt op het 
hoofdwegennetwerk van alle doorgerekende oplossingsrichtingen. Analyse van de verschillende 
dagdelen leert dat er tussen de perioden van de dag grote verschillen optreden. De voertuigkilometrage 
van het  personenautoverkeer ligt bij de A13A16 basisvariant, gedurende de beide spitsen 3 a 4 
indexpunten hoger dan bij de Portway fase C. In de restdagperiode zien we juist een daling van de 
voertuigkilometers in de Portway fase C optreden. Soortgelijke effecten treden ook op bij het 
vrachtverkeer op.  
 
Analyse van de voertuigkilometrage op het onderliggend wegennetwerk leert dat in de A13A16 
basisvariant de daling ten opzichte van de autonome situatie het sterkst is . De effecten zijn vergelijkbaar 
met die van fase B1 van het Portway plan. Het Portway Budget fase C scoort hier minder. Ten opzichte 
van de autonome situatie treedt een toename van de personenauto voertuigkilometrage op van 1 a 2 
procent. De relatief sterke toename (7%) voor de restdagperiode laat zien dat in fase C meer kortste 
routes in reistijd via het onderliggende wegennetwerk worden afgewikkeld. De A13A16 variant scoort juist 
voor alle dagdelen gelijkwaardig met en daling van 7 procent. 
 
Het effect van een toename van kortste routes via het onderliggend wegennetwerk in Portway fase C, 
zien we ook terug bij het vrachtverkeer.  
Figuur 68: Voertuigkilometrages plangebied- onderliggend wegennetwerk 
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Voertuigverliesuren
absoluut Personenauto's Vrachtverkeer Motorvoertuigen

Alternatief Ochtendspits Avondspits Restdag Ochtendspits Avondspits Restdag Etmaal Etmaal Etmaal
Referentie 2020 1,800                 1,700                 ‐                     200 200 ‐                     3,500                 400                    3,900                 
A13A16 1,400                 1,000                 ‐                     100 100 ‐                     2,400                 200                    2,600                 
Portway Budget A1 1,400                 1,100                 ‐                     100 100 ‐                     2,500                 200                    2,700                 
Portway Budget B1 1,300                 900                    ‐                     100 100 ‐                     2,200                 200                    2,400                 
Portway Budget B2 1,200                 1,000                 ‐                     100 100 ‐                     2,200                 200                    2,400                 
Portway Budget C 900                    800                    ‐                     100 100 ‐                     1,700                 200                    1,900                 

index Personenauto's Vrachtverkeer Motorvoertuigen

Alternatief Ochtendspits Avondspits Restdag Ochtendspits Avondspits Restdag Etmaal Etmaal Etmaal
Referentie 2020 100 100 100 100 100 100 100 100 100
A13A16 78 59 100 50 50 100 69 50 67
Portway Budget A1 78 65 100 50 50 100 71 50 69
Portway Budget B1 72 53 100 50 50 100 63 50 62
Portway Budget B2 67 59 100 50 50 100 63 50 62
Portway Budget C 50 47 100 50 50 100 49 50 49

Personenauto's Vrachtverkeer

Personenauto's Vrachtverkeer

Voertuigverliesuren
absoluut Personenauto's Vrachtverkeer Motorvoertuigen

Alternatief Ochtendspits Avondspits Restdag Ochtendspits Avondspits Restdag Etmaal Etmaal Etmaal
Referentie 2020 2,500                 3,600                 ‐                     200                    200                    ‐                     6,100                 400                    6,500                 
A13A16 1,800                 2,500                 ‐                     200                    100                    ‐                     4,300                 300                    4,600                 
Portway Budget A1 2,200                 3,100                 ‐                     200                    200                    ‐                     5,300                 400                    5,700                 
Portway Budget B1 2,100                 3,000                 ‐                     200                    200                    ‐                     5,100                 400                    5,500                 
Portway Budget B2 2,100                 2,800                 ‐                     200                    200                    ‐                     4,900                 400                    5,300                 
Portway Budget C 2,100                 2,800                 ‐                     100                    100                    ‐                     4,900                 200                    5,100                 

index Personenauto's Vrachtverkeer Motorvoertuigen

Alternatief Ochtendspits Avondspits Restdag Ochtendspits Avondspits Restdag Etmaal Etmaal Etmaal
Referentie 2020 100 100 100 100 100 100 100 100 100
A13A16 72 69 100 100 50 100 70 75 71
Portway Budget A1 88 86 100 100 100 100 87 100 88
Portway Budget B1 84 83 100 100 100 100 84 100 85
Portway Budget B2 84 78 100 100 100 100 80 100 82
Portway Budget C 84 78 100 50 50 100 80 50 78

Personenauto's Vrachtverkeer

Personenauto's Vrachtverkeer

Naast de voertuigkilometrages is ook gekeken naar de ondervonden vertraging op zowel het hoofd- als 
onderliggend wegennetwerk.  
 
Op het hoofdwegennetwerk daalt het aantal voertuigverliesuren in Portway fase C het sterkst (beide 
spitsen rond de 50% ten opzichte van de autonome situatie). De daling van A13A16 basisvariant is gelijk 
met de overige Portway budget fasen iets minder groot: 31-38 indexpunten). 
 
Figuur 69: Voertuigverliesuren plangebied- hoofdwegennetwerk 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(de voertuigverliesuren vrachtverkeer zijn berekend door de vertraging van het personenautoverkeer te vermenigvuldigen met de 
vrachtauto intensiteiten; binnen het modelsysteem wordt het vrachtverkeer immers congestie ongevoelig toegdeeld) 

 
De A13A16 basisvariant kent op het onderliggend wegennetwerk echter de grootste daling van het aantal 
voertuigverliesuren. De daling ligt voor deze variant voor beide spitsperioden ongeveer 10 indexpunten  
lager dan bij de Portway Budget fasering C oplossing. 
Figuur 70: Voertuigverliesuren plangebied- onderliggendwegennetwerk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(de voertuigverliesuren vrachtverkeer zijn berekend door de vertraging van het personenautoverkeer te vermenigvuldigen met de 
vrachtauto intensiteiten; binnen het modelsysteem wordt het vrachtverkeer immers congestie ongevoelig toegdeeld) 
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traject Van Naar Via AO 2020 A13/A16 Portway, A1 Portway, B1 Portway, B2 Portway, C AO 2020 A13/A16 Portway, A1 Portway, B1 Portway, B2 Portway, C

1 kpt. Terbregseplein A13 Delft zuid A20‐A13 14.8 14.8 15.0 15.0 15.0 14.4 9.8          9.8          9.6          9.6          9.6          8.8        
2 A13 Delft zuid kpt. Terbregseplein A20‐A13 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 14.4 10.0       10.0       9.7          9.7          9.7          8.8        

3 kpt. Terbregseplein A13 Delft zuid A13/A16 nvt 14.7 nvt nvt nvt nvt nvt 8.9          nvt nvt nvt nvt
4 A13 Delft zuid kpt. Terbregseplein A13/A16 nvt 15.0 nvt nvt nvt nvt nvt 9.1          nvt nvt nvt nvt

afstand (km) free flow reistijd (min.)

6. 5 Trajectreistijden 
 
Om een indruk te verkrijgen van de verandering van de reistijden op de projectcorridor is voor zowel de 
autonome situatie 2020, de A13A16 basisvariant en de Portway Budget faseringsvarianten een 
trajectreistijd afgeleid op de relatie A13 Delft Zuid – A20 knooppunt Terbregseplein. De afleiding van de 
trajectreistijden is gedaan met het RVMK.  
 
Voor de A13/A16 variant is hierbij onderscheidt gemaakt tussen de route via de A13-A20 en de route via 
de A13/A16. Onderstaand zijn de geanalyseerde trajecten weergegeven. 
Figuur 71: Visualisatie van de gehanteerde trajecten ten behoeve van de reistijdanalyse 
(links: trajecten voor de autonome situatie en A13/A16; rechts: trajecten voor de Portway fase C) 

 
 
 
 
 
 

 

 
De route van het Terbregseplein naar Delft Zuid via de A20-A13 weginfrastructuur is ongeveer 15 
kilometer lang. De route via de A13/A16 infrastructuur is nagenoeg even lang. Lengteverschil in de 
rijrichting wordt bepaald door de lengte van de verbindingsbogen in knooppunt Terbregseplein. De route 
via de verlegde A13 infrastructuur van het Portway plan bedraagt 14.4 km. 
Figuur 72: Kenmerken geanalyseerde routes 

 

 
 
 
Met behulp van het verkeersmodel zijn vervolgens de gecongesteerde reistijden in de beide spitsen  
berekend. Om de reistijden onderling met elkaar te kunnen vergelijken zijn voor beide spitsen de 
reistijden op de trajecten vergeleken met de gecongesteerde reistijd van de autonome situatie. Het 
resultaat is in onderstaand figuur weergegeven. 
 
Door realisatie van de A13/A16 basisvariant verbetert de reistijd in de ochtendspits ten opzichte van de 
autonome situatie op de relatie Terbregseplein-Delft Zuid. Via de “A13-A20” en de “A13/A16” route is een 
verbetering van respectievelijk 17% en 16% berekend. In tegenovergestelde richting is voor de 
ochtendspits een verbetering op beide trajectenreistijden berekend van 11-12%. 
 
De avondspits vertoont soortgelijke effecten tussen de beide routes. Realisatie van de A13/A16 verbetert 
de reistijd op de bestaande A13-A20 route met 12-18%. Rijden via de A13/A16 infrastructuur resulteert 
voor de rijrichting Delft Zuid in een reistijdwinst van 15% ten opzichte van de autonome situatie. De 
reistijdwinst in de zuidelijke rijrichting bedraagt 20%. 
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traject Van Naar Via AO 2020 A13/A16 Portway, A1 Portway, B1 Portway, B2 Portway, C AO 2020 A13/A16 Portway, A1 Portway, B1 Portway, B2 Portway, C

1 kpt. Terbregseplein A13 Delft zuid A20‐A13 14.4 11.9 13.2 12.4 12.5 10.6 12.1       10.7       10.9       10.4       10.4       9.4        
2 A13 Delft zuid kpt. Terbregseplein A20‐A13 12.8 11.4 11.8 11.2 11.2 10.1 14.4       11.9       12.9       11.5       12.0       10.6      

3 kpt. Terbregseplein A13 Delft zuid A13/A16 nvt 12.1 nvt nvt nvt nvt nvt 10.3       nvt nvt nvt nvt
4 A13 Delft zuid kpt. Terbregseplein A13/A16 nvt 11.3 nvt nvt nvt nvt nvt 11.5       nvt nvt nvt nvt

traject Van Naar Via AO 2020 A13/A16 Portway, A1 Portway, B1 Portway, B2 Portway, C AO 2020 A13/A16 Portway, A1 Portway, B1 Portway, B2 Portway, C

1 kpt. Terbregseplein A13 Delft zuid A20‐A13 1.00       0.83 0.92 0.86 0.87 0.73 1.00       0.88       0.90       0.86       0.86       0.78      
2 A13 Delft zuid kpt. Terbregseplein A20‐A13 1.00       0.89 0.92 0.87 0.87 0.79 1.00       0.82       0.89       0.80       0.83       0.74      

3 kpt. Terbregseplein A13 Delft zuid A13/A16 nvt 0.84 nvt nvt nvt nvt nvt 0.85       nvt nvt nvt nvt
4 A13 Delft zuid kpt. Terbregseplein A13/A16 nvt 0.88 nvt nvt nvt nvt nvt 0.80       nvt nvt nvt nvt

reistijd ochtend (min.) reistijd avond (min.)

reistijdfactor ochtend tov autonoom reistijdfactor avond tov autonoom

Realisatie van Portway Budget fase A1 resulteert in de ochtendspits in een reistijdwinst van 8 procent 
(beide rijrichtingen). De reistijd in de avondspits verbetert in fase A1 met 10-11% ten opzichte van de 
autonome situatie.  
 
De reistijdwinsten tussen de Portway Budget fasen B1 en B2 zijn gelijkwaardig  en liggen in de 
ochtendspits rond de 13% ten opzichte van de autonome situatie. De avondspits laat voor deze B-fasen 
reistijd winsten zien die liggen tussen de 14-20%. 
 
Voor het Portway plan, fase C is in de ochtendspits een reistijdwinst berekend van 21-27% afhankelijk 
van de rijrichting. In de avondspits bedraagt de reistijdwinst ten opzichte van de autonome situatie 22-
26%. 
 
Figuur 73: Reistijdfactoren op de relatie Terbregseplein-Delft Zuid 
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7. Samenvatting 

 
Inleiding 
In deze verkeersstudie is Portway 2012 Budget, in hoofdlijnen, op verkeerskundige criteria vergeleken 
met de autonome situatie 2020 en het projektvoorstel A13A16. In overleg met de Stadsregio is daarbij 
uitgegaan van de basisvariant van de A13/A16 zoals in de Startnotitie van de A13A16 studie is 
gedefinieerd (december 2007). Door het Ministerie en de Stadsregio zijn recentelijk plannen voor de 
A13A16 (december 2011) gepresenteerd die op onderdelen hiervan afwijken.  
 
Met het uitgeleverde verkeersmodel van de Stadsregio Rotterdam zijn voor de verschillende fasen van 
het Portway Budget plan zogenoemde simultane modelberekeningen uitgevoerd. Per berekening wordt 
hierbij een nieuwe vervoersvraag afgeleid behorende bij de aangeboden weginfrastructuur. 
  
Inpassing plan 
In deze verkeerskundige modelstudie is het aangeleverde Portway Budget plan doorgerekend. Bij deze 
doorrekening is niet gelet op de ruimtelijke inpassingwijze van het plan in de bestaande omgeving. Voor 
een onderbouwing hiervan, wordt verwezen naar de documenten van BosVariant. 
 
Afwikkeling in de spits (I/C waarden) 
Met betrekking tot het project Portway 2012 Budget fase C wordt geconcludeerd dat de 
verkeersafwikkeling op het hoofdwegennet goed is. Op het traject tussen de omlegging van de A13 tot 
knooppunt Terbregseplein is er géén sprake van echte knelpunten.   
 
Ter hoogte van knooppunt Terbregseplein ondervindt het verkeer bij Portway 2012 Budget fase C plan 
nog wel vertraging. Deze vertraging doet zich bij het A13A16 planvoorstel ook voor, maar dan even 
verderop op de zuidelijker gelegen delen van de A16 (ter hoogte van de aansluitingen Kralingen en 
Capelle ad IJssel). Dit verschil in locatie van de vertraging heeft deels te maken met de vormgeving van 
de weginfrastructuur waarbij de A13/A16 aantakt op de bestaande A16 structuur. 
 
Op het onderliggende wegennetwerk kent de verlengde N472 in het Portway 2012 Budget fase C plan 
een matige verkeersafwikkeling in beide spitsen. De aansluiting van de verlengde N472 op de 
Terbregseweg levert op deze corridor ter plaatse van het Terbregsplein geen noemenswaardige 
knelpunten op, vanwege een passende verbreding van de bestaande corridor.   
In het Portway 2012 Budget fase C verbetert de doorstroming op de corridor Molenlaan/ 
Irenebrug/Terbregseweg ten opzichte van de autonome situatie. Er blijft ter hoogte van de brug, in de 
avondspits, nog wel een knelpunt op de noordbaan bestaan. In de basisvariant A13A16 kent deze 
corridor geen knelpunten. 
Etmaalintensiteiten 
De nieuwe A13A16 hoofdstructuur wikkelt tussen de 79.000 (ten westen van de N471) en 123.000 (ten 
oosten van aansluiting AV Ohrlaan) motorvoertuigen per gemiddelde werkdag. De verlegde A13 structuur 
kent in Portway 2012 Budget fase C een bezetting van 100.000 motorvoertuigen per gemiddelde 
werkdag.  
 
De bezetting op de A20 tussen Kleinpolderplein en Schieplein daalt in de A13A16 variant met 26% tot 
157.000 motovoertuigen. In  Portway 2012 Budget fase C maken nog 121.000 motorvoertuigen (-43% ten 
opzichte van de autonome situatie) gebruik van dit wegvak (A20 Kleinpolderplein-Portplein). Tussen 
Schieplein en Crooswijk neemt de intensiteit op de A20 in het A13A16 plan af met 29% ten opzichte van 
de autonome situatie. Portway 2012 Budget resulteert op dit wegvak in een afname van 5%. 
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Op het A20 wegvak Crooswijk-Terbregseplein neemt als gevolg van de verbreding de intensiteit in 
Portway 2012 Budget fase C toe met 21% ten opzichte van de autonome situatie. Realisatie van de 
A13A16 ontlast dit wegvak juist met 34%. 
 
Het aantal geprognosticeerde etmaalpassages in de A13A16 basisvariant daalt op de A13 ter hoogte van 
Overschie met 41% zien ten opzichte van de autonome situatie. Het Portway plan (fase C) ontlast dit 
wegvak met 70%. Dit resulteert in een sterkere verbetering van de leefbaarheid binnen de deelgemeente 
Overschie.  
 
De bezetting op de overige omliggende hoofdwegen ligt tussen de A13A16 basisvariant en Portway 2012 
Budget fase C op een gelijkwaardig niveau. 
 
De effecten op het onderliggend wegennetwerk zijn zeer uiteenlopend voor de verschillende 
oplossingsrichtingen, van Portway en A13A16. Op de Schieweg neemt het verkeer meer af bij Portway 
2012 Budget dan bij de A13A16, en op de Gordelweg is dit beeld net omgekeerd. Op de Stadhoudersweg 
neemt het verkeer toe bij Portway Budget maar op de Bosdreef en Hoofdweg juist weer af ten opzichte 
van A13A16. Op de A.V. Ohrlaan neemt het verkeer bij Portway 2012 meer af, en bij de Molenlaan scoort 
de A13A16 juist weer beter. Op de Rooseveltweg is er geen significant verschil. 
 
Verkeersprestaties 
De verkeersprestaties (voertuigkilometrage en –verliesuren) binnen het plangebied van het Portway 
Budget fase C ontwerp en de A13/A16 liggen op een gelijkwaardig niveau. Op etmaalniveau neemt de 
voertuigkilometrage toe met respectievelijk 4 en 5 indexpunten ten opzichte van de autonome situatie.  
 
De verdeling van de verkeersprestaties over het hoofd- en onderliggend wegennetwerk is ook afgeleid 
voor het plangebied. Bij de interpretatie van deze berekende verkeersprestaties dient bedacht te worden 
dat delen van het Portway plan onderdeel uit maken van het onderliggend wegennetwerk (oa. verlengde 
N472, stadsweg ‘oude A13 Overschie); de A13A16 basisvariant is een volwaardig hoofdwegennetwerk 
ingreep.  
 
Rekenhoudend met het bovenstaande wordt gesteld dat het verkeer op de A13A16 variant 14% meer 
voertuigkilometers afwikkelt op het hoofdwegennetwerk ten opzichte van de autonome situatie 2020. Voor 
het Portway Budget, fase C ontwerp is een toename van 3 % berekend. De kilometrage op het 
onderliggend wegennetwerk neemt hierdoor in de A13A16 variant  af met 7% ten opzichte van de 
autonome situatie. In het Portway Budget, fase C ontwerp neemt de kilometrage op het onderliggend 
wegennetwerk juist toe met 5%. 
 
Uit de analyse van de verliestijden volgt dat in het Portway plan fase C de vertraging op het 
hoofdwegennetwerk ten opzichte van de autonome situatie met een daling van 50% afneemt. In de 
A13A16 is deze daling 33%. Op het onderliggend wegennetwerk daalt het aantal voertuigverliesuren in 
de A13A16 variant met 29% ten opzichte van een daling van 22% bij het Portway fase C ontwerp.  
  
Reistijdanalyses 
Uit de uitgevoerde reistijdanalyses voor de relatie Terbregseplein –Delft Zuid volgt dat de berekende 
tijdswinst gedurende de spitsen in deze rijrichting voor Portway 2012 fase C 25% bedraagt ten opzichte 
van de autonome situatie. De A13A16 basisvariant laat op deze relatie ten opzichte van de autonome 
situatie een winst van 16% zien. 
 
Op de relatie Delft Zuid - Terbregseplein bedragen de reistijdwinsten voor de A13A16 variant en de 
Portway 2012 Budget fase C respectievelijk 16% en 23%.  
 
De uitgevoerde reistijdanalyse beperkt zich tot het doorgaande verkeer op bovengenoemde relatie. 
Analyse van de bereikbaarheid van het centrum, werkgelegenheidslocaties en de B-driehoek is in deze 
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studie niet nader beschouwd. Deze analyse geeft daarmee een beperkte scoop ten aanzien van het 
doelbereik. Het verdient aanbeveling om deze aspecten in een vervolgonderzoek verder uit te werken. 
 
Kenmerken RVMK modelsysteem 
Het vrijgegeven verkeersmodel RVMK Stadsregio Rotterdam is een model met een basisjaar 2004 en 
een zichtjaar 2020 dat gebouwd is medio 2007. Dit betekent dat de ruimtelijke ontwikkelingsplannen voor 
het zichtjaar 2020 zoals voorzien in 2007 in het model zijn opgenomen. Deze inzichten kunnen inmiddels 
achterhaald zijn. 
 
Ter illustratie van het bovenstaande geeft de Stadsregio Rotterdam in een terugmelding aan (januari 
2012): “de gehanteerde uitgangspunten voor Schieveen zijn conform studie 2007; inmiddels zijn de 
plannen voor Schieveen door de gemeente Rotterdam aangepast en gefaseerd in tijd; Schieveen zal in 
de periode tot 2020 niet gerealiseerd worden waardoor de nu geconstateerde problemen daar niet 
optreden op deze termijn”.  
 

Het verdient aanbeveling om de effecten van de verkeersafwikkeling in relatie tot de geïmplenteerde 
omvang van het bedrijventerrein Schieveen in een vervolgstudie nader te beschouwen.    
 

Vervoersvraag 
Het aangeleverde modelsysteem is vanwege eigendomsrechten versleuteld aangeleverd. De uitgevoerde 
modelberekeningen zijn daarom getoetst op de plausibiliteit van de modeluitvoer.  De rekenmethodiek 
van het gebruikte verkeersmodel RVMK genereert een nieuwe vervoersvraag op basis van free flow 
paden (capaciteitsonafhankelijk). In deze Portway Budget modelberekeningen is gebleken dat de 
verkeersaantrekkende werking van nieuw verkeer binnen dit RVMK beperkt is (zowel voor de Portway 
berekeningen als voor de A13/A16 basisvariant).  
 

Wij adviseren om de omvang van de aantrekkende werking van nieuw verkeer  als gevolg van de  
projectrealisaties in een vervolgstudie nader te beschouwen.    
 
Opgemerkt wordt dat in RVMK versie 2.8, die de Stadsregio nu in projectstudies gebruikt, wel rekening 
wordt  gehouden met de verkeersaantrekkende werking van nieuwe infrastructuur. 
 

RVMK versus NRM verkeersrekenmodel 
Naast het RVMK model van de Stadsregio bestaat er ook het NRM model van het Rijk. Met beide 
modellen is op hoofdlijnen het netwerk te beoordelen. Het RVMK model is meer geschikt voor het 
onderliggend wegennetwerk, terwijl  binnen de NRM systematiek de focus meer ligt op het hoofd- en 
regionale wegennetwerk. Tegen deze achtergrond verdient het aanbeveling om Portway 2012 Budget 
ook door te rekenen met het NRM model en te vergelijken met het huidige A13A16 planvoorstel. Een 
actualisatie van de ruimtelijke ontwikkelingsplannen zijn dan ook mee te nemen.  
 

Eindconclusie 
De uitgevoerde studie is een quick scan naar de kansrijkheid van het Portway Budget plan. Op basis van 
de door ons uitgevoerde RVMK modelstudie kan worden geconcludeerd dat het gedachtenconcept van 
het ‘Portway Budget plan’ een kans van slagen heeft. De omleiding en ondertunneling van de A13 en het 
ontweven van de doorgaande en lokaal georiënteerde verkeersstromen op de A20 en A13 resulteren in 
een voldoende afwikkeling van de vervoersvraag op het hoofdwegennetwerk. Een belangrijk voordeel van 
het Portway Budget plan is de ontlasting van de huidige A13 ter hoogte van Overschie met een daling 
van 70 % van het verkeer ten opzichte van de autonome situatie.   
 
Daarnaast lijkt het ons zinvol om het Portway Budget plan ook door te rekenen met geactualiseerde 
verkeersmodellen. Hierbij kan gedacht worden aan het NRM- modelsysteem, aangezien dit type model 
meer geschikt is om uitspraken te doen over de verkeersafwikkeling van dergelijke grootschalige 
infrastructuuringrepen op met name het hoofd wegennetwerk.  
 
Een geactualiseerd verkeersmodel zal ook het toekomstige verkeersbeeld nauwkeuriger kunnen 
benaderen doordat de nieuwste inzichten in de ruimtelijke ontwikkelingsplannen zijn verwerkt. 
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