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Het plan Portway Rotterdam zorgt ervoor dat eindelijk een definitieve streep gezet kan worden onder 

de ernstige verkeershinder van de A13 in Overschie. Het drukke verkeer wordt niet meer door de wijk 

Overschie geperst. Portway Rotterdam voorziet in een volledige omleiding van de snelweg A13 in een 

brede tunnel langs Airport Rotterdam. De A13 is niet meer te zien, te horen of te ruiken in Overschie.  

 

                   

 

Omleiding en ondertunneling A13 

De omgeleide A13 wordt over een lengte van ruim 2 km ondertunneld, in de groene scheg tussen de 

wijken Overschie en Schiebroek. Ook het park Zestienhoven blijft hiermee volledig gespaard. De A13 

komt pas boven de grond nabij het HSL viaduct over de A20. Op dit markante infrastructurele punt is 

het nieuwe knooppunt van de A13 met de A20 gepland. Een uiterst markant punt als ontmoeting van  

snelwegen en spoorlijnen. Vandaar de naam Portway Rotterdam. Hier ligt de poort tot Rotterdam.     

 

In deze natuurlijke ontmoeting van A13 en A20 en de HSL weven de verschillende verkeersstromen 

harmonisch met elkaar. Daartoe wordt de ovale ruimte ingevoegd die nu ingebed ligt tussen de HSL, 

het Schieplein alsmede de A20 en de spoorlijn naar Utrecht. In deze rondom beschutte ruimte liggen 

straks de nieuwe weefstroken en aansluitingen van de A13 en A20: het Portplein. 

 



 

 

Het oude Schieplein wordt verweven met het nieuwe Portplein tot een gezamenlijk verkeersnetwerk 

dat zich uitspint tussen de beide nabijgelegen knooppunten. Conflicterende situaties worden op deze 

wijze harmonieus opgelost. Ook het aangepaste Kleinpolderplein met een duidelijke scheiding tussen 

wijkwegen en stadsontsluiting , wordt in deze verkeersbeweging opgenomen.  

                    

Een nieuwe randweg tussen Schieplein en Blijdorp die buitenom het Centrum langs de spoorbanen 

loopt, kan de verkeersoverlast op het Schieplein en de milieuhinder vanwege de lokale verkeersdruk 

in de centrumbuurten aanmerkelijk verlichten.    



 



 

 

Verbreding en ondertunneling A20  

Langs het Noorderkanaal bevindt zich een ongelukkige “flessehals” in de snelweg A20. De twee grote 

verkeersstromen van de A13 en de A20 west persen zich hier door een vernauwing van slechts drie 

rijstroken tot voorbij de brug over de Rotte weer de verbreding wacht. Door deze “flessehals” stroopt 

het verkeer stroomwaarts op in de richting van de A13 en A20 west.   

Door de nieuwe omleiding van de A13 achterlangs Overschie verschuift de intakking van de A13 naar 

het oosten waardoor deze “flessehals” zich sterk verkort. De vernauwing concentreert zich in een kort 

stuk van 1,5 km lengte tussen Schieplein en Rotte. Een uiterst verstedelijkt gebied waar het Centrum 

en de noordelijke wijken elkaar bijna vergeefs raken. Maar ook met rustieke kenmerken verborgen in 

de flanken van het Noorderkanaal.   

 

 

 

 

 

Het plan Portway Rotterdam voorziet bij de “flessehals” in een gerichte ondertunneling en verbreding 

van de snelweg A20. Een aantal varianten zijn denkbaar, van een beperkte ingreep tot een volledige 

ondergrondse transformatie. De verbreding van de A20 wordt in een tunnel geleid, afgezonken onder 

het Noorderkanaal. Met deze eerste stap verdubbelt de capaciteit van de A20 zich tot tweemaal zes 

rijstroken. Een tweede stap richt zich op de verbetering van het leefmilieu langs het Noorderkanaal, 

door het alles doorsnijdende snelwegviaduct ook onder maaiveld te brengen.   

Het oude Centrum en de wijk Hillegersberg smeden zich tot een nieuwe stedelijke eenheid, die zich 

verbonden met elkaar weten aan de oevers van het rustieke Noorderkanaal.   

 



              

 

 

In het hart van de stad is de leefomgeving nog sterker te verbeteren door het huidige viaduct over de 

Rotte te vervangen door een verlengde tunnel onder dit historische water door. De tunnel wordt dan 

verlengd tot ruim 1 km. De Rotte ligt dan weer vrij in het zicht en het gehoor van de stedeling.   

 

              

 

 

 

De spoorlijn naar Utrecht loopt parallel aan de snelweg A20. Hoewel het spoor minder ingrijpt in het 

stedelijk weefsel dan een snelweg, is een overweging op langere termijn ook het spoor ondergronds 

te brengen. Het einddoel is dan bereikt waarbij de oevers van het Noorderkanaal en de Rotte-zoom 

zijn vrijgespeeld van storende elementen. En het water en het groen een herbeleving ondergaan en 

een oase van rust zijn in de hectiek van de stad.   

 

 Verplaatsing aansluiting Crooswijk    

De onaangepaste aansluiting Crooswijk wordt oostwaarts verplaatst naar een geschikter punt aan de 

overzijde van de Rotte bij het rangeerterrein van de spoorwegen. Deze ongelukkige aansluiting bij 

Crooswijk in de flessehals van de A20 vervalt door deze verschuiving. Op de nieuwe aansluiting kan 

een doorsteek ook overwogen worden naar Nieuw Terbregge voor een betere ontsluiting.  

 



 

 

 

 

 

Kosten en kwaliteit 

Voor velen wellicht verrassend is dat het plan Portway Rotterdam niet meer aan kosten behoeft te 

vergen dan de omleiding A13-A16. De ingrepen richten zich op een beperkt gebied. De eerste stap 

voor de omleiding A13 en de ondergrondse verbreding van de A20 vraagt rond de 1,1 miljard euro 

aan investeringen. De tweede stap van volledige ondertunneling van de A20 voegt 300 miljoen aan 

deze kosten toe. In het meest milieuvriendelijke alternatief zijn de kosten 1,7 miljard euro waarbij de 

tunnel zich uitstrekt onder de Rotte door.   

De vrijkomende zone van de huidige A13 door Overschie alsmede de verpauperde strook langs de 

A20 bij de Ceintuurbaan zijn beiden in binnenstedelijke herontwikkeling te brengen. In een rustige 

groene setting wacht hier een hoogwaardig woon- en werkmilieu. De opbrengsten zijn mogelijk te 

verdisconteren met de uitgaven voor de infrastructuur van Portway die de sanering van de A13 en 

A20  eindelijk serieus oppakt. Met Portway Rotterdam is deze ambitie nú waar te maken.      

 

Oplossing voor alle doelstellingen 

Portway Rotterdam biedt een oplossing voor alle vier de doelstellingen uit de Trajectnota: 

 betrouwbare en acceptabele reistijden op hoofdwegennet 

 bereikbaarheid centrum Rotterdam en noordelijke wijken 

 kwaliteit leefomgeving verbeteren in A13 en A20 zone 

 leefbaarheid woonbuurten door reductie lokale verkeersdruk    



 

Bijlage 1  Voordelen Portway Rotterdam  

 

In tegenstelling tot de omleiding A13-A16 die beperkt blijft tot meer vierkante meters snelweg, biedt de 

Portway Rotterdam naast capaciteitsvergroting van de snelweg A20 ook een uitgelezen kans op een 

grondige sanering van de overlastgevende verkeersaders A13 en A20 in het hart van de stad. Deze 

sanering biedt tevens mogelijkheden voor herontwikkeling van het vrijkomende stedelijk gebied tot 

een hoogwaardig woon- en werkmilieu in een stadsparkachtige omgeving. Ook robuuste ontsluiting 

van een vernieuwd Schieplein maakt onderdeel van het plan uit. Een nieuwe rondweg tussen het 

Centrum en de noordelijke wijken ontlast verder de verkeersdrukte in de Centrumbuurten.     

Dankzij het verbredingsalternatief Portway Rotterdam wordt tevens het landschappelijk gebied aan de 

noordrand van de stad gespaard waaronder het Lage Bergse Bos en de Vlinderstrik.  

 

 

Voordelen Portway Rotterdam  

1. Volledige sanering milieuoverlast A13 Overschie 

2. Toekomstvaste capaciteitsvergroting A20  

3. Hoogwaardige stedelijke ontwikkeling A13 en A20 zone  

4. Verbetering leefmilieu langs A20 Noorderkanaal 

5. Nieuwe binnenstedelijke bouwgrond in A13 en A20 zone 

6. Robuuste aansluiting Schieplein op snelweg 

7. Nieuwe rondweg tussen Centrum en noordelijke wijken  

8. Verbeterde ontsluiting Nieuw-Terbregge 

9. Géén aantasting Lage Bergse Bos en Regiopark Rottemeren 

10. Géén uitbreiding milieuhinder in Ommoord 

11. Géén aantasting Vlinderstrik 

12. Géén aantasting Schiebroeksepark 

13. Géén stapeling MER-procedures (vliegveld en snelweg) Noordrand 

14. Betaalbare kosten die lager liggen dan de A13/A16 mét inpassingen.  

 



 

Bijlage 2   Aanleiding en achtergrond  

 

De MER-studie van Rijkswaterstaat richt zich uitsluitend op het omleidingsalternatief A13/A16 dat ten 

noorden van Rotterdam ligt. In de Startnotitie zijn enkele andere alternatieven slechts kort aangestipt, 

en vervolgens buiten het onderzoek gelaten. Daartoe behoorde ook het verbredingsalternatief. Deze 

oplossing werd niet realiseerbaar geacht omdat op de A13 in Overschie en het Kleinpolderplein geen 

ruimte is voor capaciteitsuitbreiding.  

Anderzijds werd in de Startnotitie over het verbredingsalternatief gesteld dat de capaciteit van de A20 

wél te vergroten is door een tunnel ten zuiden van de A20 te leggen onder het Noorderkanaal. Echter, 

uitsluitend werd daartoe uitgegaan van een lange tunnel van ruim 4 km lengte waaraan dan ook hoge 

kosten zouden zijn verbonden.   

 

Het project Rijksweg 13/16 te Rotterdam dient aan een aantal doelstellingen tegelijkertijd te voldoen:  

verbetering van reistijden op het hoofdwegennet en verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving 

rond de A13 bij Overschie en rond de A20 langs het Noorderkanaal. Verder is de bereikbaarheid van 

het centrum van Rotterdam en het Noordelijk gedeelte ook een zorgpunt dat zich manifesteert op de 

aansluitingen op het hoofdwegennet: Kleinpolderplein en Schieplein.  

 

Uit de tussenresultaten van het onderzoek van RWS naar de omleiding A13/A16 blijkt ook bij aanleg 

van de A4 tussen Delft en Schiedam én de omleiding A13/A16 driekwart van het verkeer nog steeds 

over de A20 te rijden. En tweederde van het verkeer blijft gebruik maken van de A13 bij Overschie. 

Met de omleiding A13/A16 blijkt dat een groot deel van het bestemmingsverkeer niet is af te vangen. 

En tevens blijkt dat meer capaciteit van het wegennet ook weer méér verkeer genereert.  

Met de omleiding A13/A16 wordt daarmee niet of nauwelijks voldaan aan een belangrijke doelstelling 

van het project: verbetering van de leefomgeving rond de A13 en de A20.  

 

Trajectnota van Rijkswaterstaat: omleiding A13-A16  

-   66% van het verkeer blijft over de A13 dwars door Overschie rijden 

-   80 % van het verkeer blijft over de A20 langs het Centrum/Schiebroek rijden 

Dus de milieuhinder blijft bestaan. 



Bijlage 3 – Verbredingsalternatief opvattingen RWS  

 

Beschrijvingen uit rapportage RWS  

 

Inspraakwijzer Startnotitie Rijksweg 13/16 Rotterdam, november 2005 

Verbredingsalternatief  

Uitbreiding van de capaciteit van de A13 bij Overschie en de A20 tussen Kleinpolderplein en 

Terbregseplein. Dit alternatief is niet uitvoerbaar omdat op de A13 in Overschie en Kleinpolderplein 

geen ruimte is voor capaciteitsuitbreiding. 

 

Startnotitie Rijksweg 13/16 Rotterdam, november 2005 

3.3.1  Verbredingsalternatief  

Binnen deze oplossingsrichting is nagegaan of het mogelijk is de gesignaleerde problemen op te 

lossen door uitsluitend de capaciteit van de A13 bij Overschie en de A20 tussen Kleinpolderplein en 

Terbregseplein uit te breiden. 

Capaciteitsvergroting van de A13 in Overschie is niet mogelijk vanwege bebouwing aan weerszijden. 

Vanwege ruimtegebrek is ook de aanpassing van het Kleinpolderplein niet realiseerbaar. De capaciteit 

van de A20 kan wel worden vergroot door een tunnel ten zuiden van de A20 onder het Noorderkanaal 

te leggen. De capaciteitsproblemen van de A13 blijven bestaan en de leefbaarheids-knelpunten rond 

de A13 bij Overschie veranderen niet door het verbredingsalternatief. Ook voor het ongewenste 

(sluip)verkeer op het locale wegennet is deze oplossingsrichting niet effectief. De kosten zijn hoog 

omdat de tunnel die de capaciteit van de A20 vergroot, een grote investering is vanwege de grote 

lengte (ruim 4 kilometer), de veiligheidseisen en de technische eisen vanuit de kruisende infrastructuur 

(randstad-railtunnel, HSL, enz). 

 

          



Bijlage 4  Doelstellingen project Rijksweg 13/16 Rotterdam 

 

Beschrijvingen uit rapportage RWS  

 

Variantennota Rijksweg 13/16 Rotterdam, hoofdrapport juni 2008 

 

2.1 Probleembeschrijving 

Samengevat luidt de probleemstelling die in de Startnotitie beschreven wordt, als volgt:  

1. Tussen de aansluiting A13 Berkel en Rodenrijs en het Terbregseplein (samenkomen van A16 en 

A20) voldoet de hoofdwegennetverbinding niet aan de streefwaarden inzake betrouwbare en 

acceptabele reistijden. 

2. Het centrum van Rotterdam en het noordelijk deel van de Rotterdamse regio zijn niet goed 

bereikbaar. Dit manifesteert zich ondermeer bij de aansluitingen op het hoofdwegennet: 

Kleinpolderplein en Schieplein. 

3. De kwaliteit van de leefomgeving rond de A13 tussen aansluiting Berkel en Rodenrijs en het 

Kleinpolderplein en rond de A20 tussen Kleinpolderplein en Terbregseplein voldoet niet aan de 

eisen.   

4. De verkeersdruk op regionale en lokale wegen in het noordelijk deel van Rotterdam is groot, ook 

dit leidt lokaal tot leefbaarheidsproblemen.  

 

2.2  Doelstelling en afbakening  

De doelstelling van het project Rijksweg 13/16 Rotterdam is een oplossing te creëren die de 

gesignaleerde verkeersknelpunten op de A13 bij Overschie en de A20 tussen Kleinpolderplein en 

Terbregseplein, alsmede die op het onderliggend wegennet, wegneemt/verkleint en de kwaliteit van 

de leefomgeving rond de genoemde wegvakken verbetert.  

De oplossing dient een bijdrage te leveren aan de verbetering van de bereikbaarheid van Rotterdam 

(centrum en noordelijke regio) en aan de vermindering van de verkeersdruk op lokale/regionale 

wegen. De bereikbaarheid van Rotterdam verbetert door het doorgaande verkeer een alternatieve 

route aan te bieden.  

 

Knelpunten: 

Belangrijkste knelpunten op het hoofdwegennet in het plangebied: 

 De A13 ligt in Overschie in een smalle corridor tussen woningen. Uitbreiding van wegcapaciteit is 

hier niet meer mogelijk. 

 Het Kleinpolderplein heeft een verouderde vormgeving en onvoldoende capaciteit.  

 Korte in- en uitvoegstroken bij het Schieplein 



Bijlage 5  Investeringskosten Portway Rotterdam  

Op basis van de kostenkengetallen die door RWS ook gebruikt zijn bij de omleidingsstudie A13-A16, 

is een calculatie gemaakt van de investeringskosten van het saneringsalternatief Portway Rotterdam. 

Deze investeringskosten zijn incl. de bouwkosten, engineering, VAT en BTW.   

  

Investeringskosten 1
e
 stap: verbreding A20 tot 2 x 5 stroken (incl. spitsstrook)  in miljoenen 

Reconstructie A20 tussen krs Schieplein – Terbregseplein   39 

Reconstructie A20 – kruispunt Schieplein  51 

Nieuwe Rondweg Schieplein – Blijdorppark     38 

Nieuwe afslag en verplaatsing Crooswijk   55 

Aansluiting Schieplein  reconstructie  55 

Noorderkanaal reconstructie  17 

Grondverwerving en herinrichting  20 

Post onvoorzien 10 %  22 

Totaal  242 

  

 

Investeringskosten 2
e
 stap: Omleiding en ondertunneling A13 in miljoenen 

A13 tunnel   lengte 1,65 km + tunnelbakken                           2 x 3 baans + vluchtstroken  415 

Knooppunt A13-A20  62 

Kleinpolderplein en oude A13 reconstructie  81 

Grondverwerving en herinrichting  130 

Post onvoorzien 10 %  69 

Totaal  757 

  

 

Investeringskosten 3
e
 stap: Ondertunneling A20     700 m lengte  cq 1100 m lengte in miljoenen 

A20 tunnel  lengte 700 m + verlengde tunnelbakken             4 x 3 baans     397 

Tijdelijk viaduct op tunnel  20 

Grondverwerving en herinrichting  20 

Post onvoorzien 10 %  43 

Totaal  480 

  

Extra kosten voor Verlengde tunnel van 1100 m lengte   319 

  

 



Bijlage 6  Verantwoording  

 

Op verzoek van de BelangenVereniging Hillegersberg-Bergse Bos  (BVHBB) is door Bosvariant 

ScheppingsStrategen onderzoek gedaan naar de problematiek van de omleiding A13/A16 en de 

bredere doelstellingen van de Trajectnota.  

In dat kader is een rapport opgesteld over de mogelijkheden van een verbredingsalternatief. De 

samenvatting van dit onderzoek betreft dit onderhavige document.  

 

Het omleidingstracé van de A13 achterlangs Overschie betreft een tracé dat door Rijkswaterstaat tien 

jaar geleden in ogenschouw werd genomen voor een alternatief tracé van de HSL dat bundelt met de 

snelweg A13 en A4. Dit tracé werd de Bosvariant genoemd.  

  

Portway Rotterdam is een ontwerp van Bosvariant ScheppingsStrategen.  

 

 


