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Introductie

Doel van het informatieboekje
Dit informatieboekje is primair bedoeld als introductie voor 
de deelnemers aan de gesprekken aan de gebiedstafels voor 
het project rijksweg A13/A16 Rotterdam. In de periode vanaf 
begin 2014 tot najaar 2014 organiseert Rijkswaterstaat 
samen met de stadsregio Rotterdam, de provincie  
Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam en Lansingerland 
een aantal gespreksronden over de inpassing van de nieuwe 
rijksweg en de (her)inrichting van aangrenzende gebieden.
Tevens geeft dit boekje een goed overzicht van de stand van 
zaken voor alle betrokkenen tijdens de inloopavonden in 
december 2013.

Waar staan we nu?
Minister Schultz van Haegen van het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu heeft op 24 mei 2013 het standpunt 
voor de nieuwe rijksweg A13/A16 Rotterdam bekend-
gemaakt. Daarmee heeft zij belangrijke elementen van de 
nieuwe rijksweg, zoals ligging en inpassing op hoofdlijnen, 
vastgesteld. Op basis van dit standpunt werkt 
Rijkswaterstaat het komend jaar aan de voorbereiding van 
het Ontwerp Tracébesluit (OTB). 

De stadsregio Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en de 
gemeenten Rotterdam en Lansingerland werken aan diverse 
plannen voor de inrichting van gebieden in de directe 
omgeving van het tracé van de snelweg. Een aantal plannen 
is inmiddels ook bestuurlijk vastgesteld. 

Rijkswaterstaat en de regionale overheden willen het 
wegontwerp en de plannen in de omgeving zo goed 
mogelijk op elkaar afstemmen. Doel hiervan is een zo 
optimaal mogelijke ruimtelijke en milieukwaliteit. Daarom 
is besloten een zogenaamd ‘samenhangend beeld voor de 
weg en de omgeving’ op te stellen (zie hoofdstuk 3).

Samen op zoek naar oplossingen
Rijkswaterstaat en de regiopartijen willen de verdere 
inpassing samen met belanghebbenden uit de omgeving 
van de weg doen. Dit gebeurt in een aantal gespreksronden 
per deelgebied, de zogenaamde gebiedstafels. De inbreng 
van de deelnemers wordt zeer op prijs gesteld. Doel is om 
de belangrijkste onderwerpen die spelen, op een rij te 
krijgen en in gesprek tot oplossingsrichtingen te komen. 

Denk daarbij aan vraagstukken als: Hoe gaan we om met de 
verbindingen (zoals lokale wegen, fiets- en wandelpaden of 
water-/ecologische verbindingen)? Hoe passen we de 
rijksweg in het huidige landschap in? Welke geluidsmaat-
regelen worden genomen ter bescherming van omwonen-
den? Deze onderwerpen en andere onderwerpen uit de 
omgeving die passen in het project, zullen ter sprake komen 
en door Rijkswaterstaat en de regiopartijen worden 
uitgewerkt. Het is uiteindelijk aan de bestuurders van de 
samenwerkende overheden om hierover besluiten te 
nemen.

Wie nemen deel aan de gebiedstafels? 
Rijkswaterstaat en de regiopartijen hebben al gesprekken 
met verschillende bewonersorganisaties en andere 
belanghebbenden gevoerd. Daar is een voorlopige lijst van 
deelnemers uit voortgekomen. Als start voor de gespreks-
ronden wordt in elk deelgebied een inloopavond 
gehouden. 
De deelnemers die op dat moment bekend zijn, kunnen 
zich dan voorstellen aan de aanwezigen. Voor de nog 
openstaande plaatsen aan de gebiedstafels kunnen 

belangstellende aanwezigen zich aanmelden. Daarna wordt 
de definitieve samenstelling van de gebiedstafels bekend-
gemaakt. De gebiedstafels kunnen dan beginnen. 

De resultaten van de gesprekken aan de gebiedstafels 
worden verwerkt in een advies aan bestuurders van de 
samenwerkende overheden. De gebiedstafels en de 
resultaten daaruit vormen daarmee een belangrijke rol in  
de besluitvorming.

Dit informatieboekje is gebaseerd op het eerder verschenen 
startdocument `Samenhang in Inpassing’ (mei 2013) en is te 
vinden op de website van Rijkswaterstaat, project A13/A16.
(Navigeer naar: wegen > plannen en projecten en selecteer 
in het veld ‘wegen’ A13, onder documenten.) Hier treft u 
ook andere informatie aan over het project.

Leeswijzer 
Hoofdstuk 1 beschrijft de aanleiding om de A13/A16 aan te 
leggen en wat de ambitie van de regiopartners daarbij is. 
Daarnaast beschrijft dit hoofdstuk wat de rol is van de 
gebiedstafels en welke stappen daarin worden gezet. In het 

zoeken naar oplossingen hebben de deelnemers aan de 
gebiedstafels te maken met afspraken van de overheden, 
technische kaders, plannen uit de omgeving en de 
uitvoeringsfase.

Hoofdstuk 2 beschrijft hoe de algemene thema’s geluid, 
lucht, water, natuur en recreatieve verbindingen invloed 
hebben op de weg en andersom en hoe hier in het kader van 
het planvormingsproces mee wordt omgegaan.

Hoofdstuk 3 beschrijft een aantal ontwerpthema’s en 
-principes, ter inspiratie voor de ontwikkeling van een visie 
op de weg en omgeving vanuit een samenhangend 
ruimtelijk beeld. 

Hoofdstuk 4 tot en met 7 omschrijven per deelgebied de 
opgaven die Rijkswaterstaat en de regiopartners  
geïnventariseerd hebben. Deze zijn op een kaart afgebeeld. 
De kaart vormt de basis voor de gesprekken; tijdens de 
eerste ronde van de gebiedstafels kunnen nieuwe opgaven 
worden toegevoegd. 

Meer informatie
www.rws.nl
http://stadsregio.nl/a13a16 
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inpassing van de A13/A16. De verantwoordelijke bestuurders 
in de regio hebben deze voorkeursvariant voorgelegd aan 
hun raden en staten. Het resultaat hiervan was een positief 
advies van de regiopartijen aan de minister, waarbij de regio 
wel heeft uitgesproken dat er nog punten ter verbetering 
zijn op het gebied van geluid, lucht en inpassing. 
Bijvoorbeeld dat het beperken van geluidsoverlast prioriteit 
heeft in een dichtbevolkt gebied.

Bestuurlijke afspraken over de inpassing
De regio heeft aan de minister aangegeven dat voor de regio 
het uitgangspunt is dat de hinder van geluid en lucht- 
kwaliteit na realisatie van de rijksweg A13/A16 niet zwaarder 
is dan nu. De minister heeft aangegeven dat de bestuurlijke 
voorkeur van de regio afwijkt van de gebruikelijke bestuur-
lijke voorkeur, dat het geluidsniveau en de luchtkwaliteit na 
realisatie van de A13/A16 Rotterdam moeten passen binnen 
de wettelijke bepalingen die daarvoor gelden. Partijen 
hebben daarop afspraken gemaakt over extra inpassings-
maatregelen, waarover hierna meer.

Financiering 
De kosten voor het project bedragen € 990 miljoen. Van dit 
bedrag stellen de stadsregio en de gemeente Rotterdam 
samen € 100 miljoen beschikbaar. Binnen de gemaakte 
bestuurlijke afspraken over de inpassing van de weg is er 
een onderscheid tussen maatregelen die wettelijk verplicht 
zijn, en maatregelen die ‘extra’ zijn. Wettelijke maatregelen 
worden verplicht uitgevoerd en worden gefinancierd door 
het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De extra 
inpassingsmaatregelen worden gefinancierd uit het budget 
van de regiopartijen. Ook is afgesproken dat een eventueel 
aanbestedingsvoordeel voor het project beschikbaar blijft. 
Oplossingen zullen gerealiseerd moeten worden binnen de 
afgesproken financiële kaders en worden in samenhang 
bezien.

Standpunt minister
Op 24 mei 2013 heeft de minister van Infrastructuur en 
Milieu het besluit over de aanleg van de rijksweg A13/16 
bekendgemaakt. In het besluit spreekt de minister zich uit 
over ligging en inpassing op hoofdlijnen van het tracé. De 
A13/A16 verbindt de A13 bij afslag Berkel en Rodenrijs met de 
A16 bij het Terbregseplein. Vanaf de A13 bij Rotterdam The 
Hague Airport komt de nieuwe weg te liggen op de plaats 

van de N209 (Doenkade). Daarna buigt de weg bij het Lage 
Bergse Bos af naar het zuiden om aan te sluiten op het 
Terbregseplein. De ligging van de weg in de omgeving ziet u 
op afbeelding 1.

Geen tolheffing
Begin november 2013 heeft de minister besloten dat er op 
deze toekomstige snelweg geen tol wordt geheven. 

achtergronden en uitgangspunten van het project op een rij 
gezet. De notitie bevat tevens denkrichtingen voor het 
oplossen van het bestaande (verkeers)probleem in dit deel 
van de regio Rotterdam. De startnotitie beschrijft welke 
milieueffecten in de milieueffectrapportage (MER) 
onderzocht gaan worden. Dit zijn de effecten op het milieu 
van de directe omgeving op het gebied van geluid, lucht-
kwaliteit, natuur, landschap, bodem en water. 

Variantennota 
Begin augustus 2008 sprak de toenmalige minister van 
Verkeer en Waterstaat zich uit over de varianten die 
Rijkswaterstaat verder moest uitwerken en onderzoeken.  
In de Variantennota zijn alle belangen, mogelijke aanslui-
tingen op de weg en verschillende manieren van inpassing 
van en op de rijksweg A13/A16 geïnventariseerd. De nota is 
opgesteld in samenspraak en afstemming met de maat-
schappelijke projectomgeving (waaronder bewoners- 
organisaties). Die belangen en mogelijkheden zijn 

gestructureerd tot acht verschillende varianten voor 
aansluiting en inpassing. Op deze wijze is een zo volledig 
mogelijk overzicht ontstaan van alle mogelijke ontwerp-
oplossingen en hun effecten. Dit als basis voor een goede 
bestuurlijke afweging.

Daarnaast bevat de nota een nadere onderbouwing van de 
keuze voor de A13/A16 als oplossing voor de problemen op 
de A13, de A20 en de omliggende wegen. 

Milieueffectrapportage
In augustus 2009 is de Trajectnota/MER door de minister 
vastgesteld. Deze heeft zes weken ter inzage gelegen. Er was 
voor omwonenden en overige belanghebbenden gelegen-
heid om hierop in te spreken (mondeling en schriftelijk).

Voorkeurstracé 
In december 2011 hebben Rijk en regio bestuurlijke 
principeafspraken gemaakt over de voorkeur voor aanleg en 

1.1 Geschiedenis en vertrekpunt

Nut en noodzaak
Er staan bijna dagelijks files op de A13 bij Overschie en op  
de A20 tussen het Kleinpolderplein en het Terbregseplein. 
Omdat weggebruikers die files proberen te omzeilen, 
slibben ook lokale wegen dicht. Daarom wordt de rijksweg 
A13/A16 Rotterdam aangelegd. De A13/A16 leidt tot:
•	 een vlottere doorstroming op de A13 en A20;
•	 een betere bereikbaarheid van Rotterdam en het 

noordelijke deel van de Rotterdamse regio;
•	 minder verkeer op lokale wegen;
•	 een betere leefbaarheid voor omwonenden rond de A13 

en A20.

Wat vooraf ging
Startnotitie
In november 2005 is door Rijkswaterstaat de Startnotitie 
voor het project A13/A16 ter inzage gelegd. Hierin zijn alle 

Afbeelding 1: Ligging A13/A16 in de omgeving

1. Inleiding
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1.2 De gebiedstafels

Om de A13/A16 aan te kunnen leggen, dient Rijkswaterstaat 
de procedurestappen van de Tracéwet te doorlopen.  
De eerstvolgende stap is de voorbereiding van een Ontwerp 
Tracébesluit. Parallel hieraan start Rijkswaterstaat, samen 
met de regionale overheden, een participatieproces onder 
de noemer ‘gebiedstafels’. De resultaten van de gebieds-
tafelgesprekken worden in de loop van 2014 op  
verschillende momenten ter voorbereiding op het Ontwerp 
Tracébesluit meegenomen. Zo nodig worden oplossings-
richtingen eerst aan de bestuurders voorgelegd.

Doel van de gebiedstafels
Via de gebiedstafels krijgt u als belanghebbende de 
mogelijkheid uw stem te laten horen over de verdere 
inpassing van de A13/A16. Met het standpunt van de minister 
zijn de ligging en inpassing van de nieuwe rijksweg op 
hoofdlijnen vastgelegd. Naast de door de minister bepaalde 
hoofdlijn, die niet ter discussie staat, zijn er tal van 
onderwerpen die nadere uitwerking vragen. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om nieuwe of aan te passen lokale wegen en 
fiets- en wandelpaden, landschappelijke inpassing van de 
rijksweg en maatregelen die worden genomen op het 
gebied van geluid en de herinrichting van aangrenzende 
gebieden. Deze onderwerpen komen ter sprake aan de 
gebiedstafels. Het resultaat van het gesprek aan de tafels 
wordt per ronde aan de bestuurders voorgelegd. Zij maken 
een afweging van in het geding zijnde belangen.

Vier gebiedstafels 
In ieder deelgebied spelen andere opgaven en belangen. 
Daarom krijgt ieder deelgebied een eigen gebiedstafel: 
West, Midden, Lage Bergse Bos en Terbregseveld  
(zie afbeelding 2). Aan een gebiedstafel zitten zeven tot 
maximaal twaalf maatschappelijke vertegenwoordigers van 
bewonersorganisaties, bedrijven, lokale natuur- en 
milieuorganisaties of andere belanghebbenden. Naast deze 

tafels wordt door Rijkswaterstaat en de regiopartners ook 
overlegd met een aantal andere professionele belangheb-
bende partijen, zoals de waterschappen, georganiseerde 
(koepel)organisaties vanuit het bedrijfsleven, etc. Hun 
belangen en reacties zullen in de discussies aan de gebieds-
tafels worden ingebracht.

Samenstelling van de gebiedstafels
Bij de samenstelling van de gebiedstafels is het belangrijk 
dat deelnemers aan de tafels een goede afspiegeling vormen 
van de belangen die in het betreffende deelgebied spelen.
In aanloop naar de gebiedstafels hebben Rijkswaterstaat en 
de regionale overheden bewonersorganisaties en andere 
belanghebbenden benaderd met de vraag of zij willen 
deelnemen aan een gebiedstafel. Tijdens de inloopavonden 
kunnen deze partijen zich presenteren aan de bezoekers. 
Belangstellenden kunnen zich dan óf laten vertegenwoor-
digen door een van deze vooraf benaderde deelnemers óf 
zich zelf aanmelden voor deelname aan een gebiedstafel. 
Rijkswaterstaat en regionale overheden bepalen aan de 
hand van een aantal vooraf bekend te maken criteria wie in 
aanmerking komt voor de resterende plaatsen aan een 
gebiedstafel. 

Spelregels 
Voor een constructief gesprek aan de tafels is het belangrijk 
om respectvol om te gaan met de verschillende belangen 
zoals vertegenwoordigd aan de tafels. Alle deelnemers zijn 
daarom gelijkwaardig. Deelname aan de gebiedstafel is 
vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Het is van belang dat 
deelnemers bereid zijn om aan alle gespreksronden deel te 
nemen en hun (in)formele achterban op de hoogte te 
houden en ze te vragen om inbreng. Deelname aan de 
gebiedstafel sluit overigens niet uit dat deelnemers, net als 
iedere andere burger, in een latere fase gebruik kunnen 
maken van het recht op bezwaar en beroep.

Gesprek in drie rondes 
Aan de gebiedstafels wordt in drie rondes gewerkt aan 
onderwerpen die te maken hebben met de aanleg van de 
weg en de omgeving. 
In de eerste ronde van de gebiedstafels krijgen de deel-
nemers een toelichting op reeds bekende onderwerpen over 
de inpassing en kaders die vastliggen. De deelnemers 
kunnen binnen de bestuurlijk vastgestelde kaders nieuwe 
gespreksonderwerpen aandragen. Rijkswaterstaat en de 
regiopartners zullen de gespreksonderwerpen daarna 
bundelen en verwerken op een kaart, de zogeheten 
Agendakaart. De betrokken bestuurders krijgen de 
Agendakaart met de bevindingen van de gebiedstafels 
voorgelegd. 

De tweede ronde richt zich op de oplossingen voor de 
onderwerpen uit de Agendakaart. Rijkswaterstaat en de 
regiopartners zullen de aangedragen oplossingen op 
haalbaarheid toetsen en dat terugmelden aan de gebieds-
tafels. Het resultaat van ronde twee is een beeld met 
meerdere oplossingsrichtingen. Ook kan er een voorkeur 
voor een bepaalde oplossing worden uitgesproken. 
Rijkswaterstaat en de regiopartners gaan de resultaten 
bundelen en verwerken in een zogeheten Oplossingenkaart. 
Deze zal met de adviezen vanuit de gebiedstafels aan 
bestuurders worden voorgelegd. De bestuurders zullen 
hierover richtinggevende uitspraken doen. Hierna worden 
oplossingsrichtingen verder uitgewerkt en nader op 
effecten onderzocht.

De derde ronde richt zich op het bespreken van de uitwer-
king van oplossingsvarianten en de manier waarop die op 
een goede manier kunnen worden uitgevoerd. De uitkom-
sten van de derde ronde worden voorgelegd aan de 
bestuurders en verwerkt in een Afsprakenkaart. De 
Afsprakenkaart zal vertaald worden in een overeenkomst 
tussen de betrokken overheden.

Afbeelding 2: Gebiedsindeling voor de vier gebiedstafels A13/A16
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Relatie Ontwerp Tracébesluit en gebiedstafels
Op verschillende momenten zullen oplossingen en 
afspraken uit de gebiedstafelgesprekken input vormen voor 
het Ontwerp Tracébesluit. Ook is het van belang goede 
afspraken te maken over de inpassingsmaatregelen die niet 
noodzakelijkerwijs in het Ontwerp Tracébesluit mee- 
genomen worden, omdat ze door de regiopartijen op een 
andere wijze worden uitgevoerd. Dit moet vanzelfsprekend 
allemaal goed in de tijd op elkaar aansluiten. 
Rijkswaterstaat en de regiopartijen zullen hier samen met 
de deelnemers aan de tafels zorg voor dragen. Zij zullen dit 
ook met bestuurders afstemmen.

Online informatie over de gebiedstafels
Omdat het aantal deelnemers aan de gebiedstafels beperkt 
is, zal ook online informatie worden verstrekt op de website 
van Rijkswaterstaat. Bijvoorbeeld over het verloop en de 
inhoud van het gesprek aan de gebiedstafels. Dit biedt 
tevens voor iedereen de mogelijkheid reacties te geven op 
bijvoorbeeld de besproken oplossingen aan de tafels. De 
uitkomsten van de gebiedstafels zullen na de laatste 
gebiedstafel worden toegelicht tijdens openbare 
voorlichtingsbijeenkomsten.

Na het Ontwerp Tracébesluit
Na vaststelling door de minister wordt het Ontwerp 
Tracébesluit ter visie gelegd en kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken hierop een schriftelijke of mondelinge 
reactie indienen. Na de sluiting van deze termijn zal door 
Rijkswaterstaat het Tracébesluit worden voorbereid. Tegen 
het Tracébesluit staat uitsluitend beroep open bij de Raad 
van State.

1.3  Wat vaststaat over de rijksweg,  
de aansluitingen en de inpassing

Het tracé van de A13/A16 staat vast (zie afbeelding 4).  
De speelruimte om nog te schuiven met het tracé, is zeer 
beperkt. Daarnaast zijn over een aantal onderdelen van  
de weg besluiten genomen, waardoor deze een vast gegeven 
zijn. Het gaat om de genummerde onderdelen op  
afbeelding 4. 

1. Bocht op dijklichaam: Vanwege onderdoorgaande 
infrastructuur zal de boog tussen de A13 en de huidige 
Doenkade op een dijklichaam rusten. De straal van de 
bocht is bepaald door de technische eisen die aan een 
rijksweg worden gesteld. 

2. Mogelijke toekomstige aansluiting Schieveen: een 
eventuele toekomstige aansluiting voor een businesspark 
in Schieveen bij de kruising N209/Vliegveldweg moet 
mogelijk blijven. 

3. Volledige aansluiting met de N471: op de aansluiting A13/
A16-N471 is uitwisseling van verkeersstromen in alle 
richtingen mogelijk. 

4. Passage RandstadRail en HSL bovenlangs: vanwege  
de bestaande diepe ligging van het HSL-spoor kruist de 
A13/16 hier bovenlangs.  

5. Gecombineerde ligging A13/16 en N209: de A13/A16 en 
N209 worden gecombineerd tot één rijksweg, omdat dit 
efficiënter is voor ruimtebeslag, verkeer, techniek en 
kosten. 

6. Inpassing met geluidswallen en recreaduct: Tussen de 
HSL-passage en het aquaduct bij de Bergweg-Zuid worden 
groene geluidswallen van 4,5 meter hoog gerealiseerd, die 
ook het zicht op de weg vanuit de omgeving verminderen. 
Er wordt een recreaduct aangelegd om een verbinding te 
maken tussen de Vlinderstrik en het Schiebroeksepark.

7. Volledige aansluiting met Ankie Verbeek-Ohrlaan/N209: 
op de aansluiting Ankie Verbeek-Ohrlaan/N209 met de 

Afbeelding 3: Kaart van de omgeving

A13/A16 is verkeersuitwisseling in alle rijrichtingen 
mogelijk. 

8. Tunnel op maaiveld in het Lage Bergse Bos: De A13/A16 
komt in het Lage Bergse Bos in een tunnel op maaiveld. 
Het dak en de wanden zijn geschikt voor langzaam verkeer 
(niet voor autoverkeer) en beplanting (niet voor bomen).

9. Passage Terbregseplein bovenlangs: De A13/A16 gaat over 
het Terbregseplein heen om optimaal aan te sluiten op de 
bestaande rijkswegen A20 en A16. Dit is gunstiger voor de 
lucht- en geluidssituatie in de omgeving dan een ligging 
op maaiveld. Op- en afritten worden gerealiseerd via de 
Terbregseweg en de Hoofdweg, zodat verkeersuitwis-
seling in alle richtingen mogelijk is.

1.4 De extra inpassingsmaatregelen

Tussen de minister en de portefeuillehouder van de 
stadsregio zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over extra 
inpassingsmaatregelen. Daarmee wordt een hogere 
kwaliteit voor weg en omgeving gerealiseerd dan strikt 
noodzakelijk is volgens wettelijke kaders en richtlijnen. De 
volgende onderdelen behoren tot dit pakket aan extra 
maatregelen:
•	 dekking van de meerkosten van de tunnel op maaiveld in 

het Lage Bergse Bos, inclusief de afwerking (ten opzichte 
van de kosten van een verdiepte open bak)  
(zie punt 8 in 1.3);

•	 realisatie van groene (geluids)wallen tussen de HSL-Zuid 
en het aquaduct bij de Bergweg-Zuid (zie punt 6 in 1.3);

•	 realisatie van een recreaduct tussen de Vlinderstrik en het 
Schiebroeksepark (zie punt 6 in 1.3) en een langzaamver-
keersverbinding ter hoogte van het toekomstige 
Triangelpark, om de verbinding tussen nieuwe en 
bestaande recreatiegebieden in het plangebied van de 
A13/A16 te versterken.
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onderdeel van de 750 hectare natuur- en recreatieontwik-
keling in het Project Mainportontwikkeling Rotterdam 
(PMR-750ha). Het Natuur- en Recreatieplan voor Schiezone 
is in september 2013 vastgesteld door het college van B&W 
van Rotterdam. 

Schieveen
In polder Schieveen wordt het polderkarakter versterkt en 
beleefbaar gemaakt. Ontwikkeling van natuur en recreatie 
gaan hierbij hand in hand met behoud van de agrarische 
functie. De polder is onderdeel van een ecologische schakel 
tussen de Ackerdijkse Plassen en de Rottemeren. Langs de 
Oude Bovendijk komen nieuwe woningen op vrije kavels. 
Het Natuur- en Recreatieplan voor Schieveen is in juli 2013 
vastgesteld door het college van B&W van Rotterdam. 

Vlinderstrik
De Vlinderstrik bestaat uit delen van de Schiebroekse Polder 
en Zuidpolder die heringericht worden tot natuur- en 
recreatiegebied. Door de aanleg van wandel- en fietspaden 
wordt het gebied beter toegankelijk. De Vlinderstrik is 
onderdeel van de ecologische schakel tussen de Ackerdijkse 
Plassen en de Rottemeren. Het project is een onderdeel van 
het Project Mainportontwikkeling Rotterdam. Het 
Voorlopig Inrichtingsplan voor de Vlinderstrik is in oktober 
2013 vastgesteld door de gemeente Lansingerland en de 
deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek.

Park de Polder
Park de Polder is bedoeld als een recreatief uitloopgebied 
voor de toekomstige woonwijk Wilderszijde en vormt een 
groene buffer tussen de N209 en de toekomstige woonwijk. 
Het park vormt een belangrijk onderdeel van de Noordas als 
ecologische en recreatieve verbindingszone.
Het plan voor Park de Polder is gedeeltelijk uitgevoerd, het 
meest westelijke deel langs de Wildersekade is nog niet 
verworven en ingericht. Het Polderpad zal in 2014 worden 
ingepast in het park. Hierdoor ontstaat een directe 

Programma Noordas
De A13/A16 loopt door het gebied van het programma 
Noordas (zie afbeelding 5). Met de Noordas wordt het gebied 
aangeduid aan de noordrand van Rotterdam. Het programma 
bevat een groot aantal met elkaar samenhangende projecten 
op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, 
bereikbaarheid, openbaar vervoer en groen. Het gebied 
verbindt de grote groengebieden Rottemeren en Hof van 
Delfland met elkaar. Het programma vormt het overkoepe-
lende ruimtelijke plan voor de totstandkoming van het 
samenhangende beeld van de A13/A16 en de omgeving.

Eind 2009 is het programma Noordas door de gemeenten 
Rotterdam en Lansingerland, de provincie Zuid-Holland en 
de stadsregio Rotterdam vastgesteld. Begin 2011 is de visie 
geactualiseerd. De nadruk is toen meer komen te liggen op 
het ontwikkelen van groene verbindingen tussen de 
Rottemeren en Hof van Delfland en goede verbindingen 
met de aangrenzende stad. 

De geplande en in uitvoering zijnde projecten in de Noordas 
vragen om een goede afstemming met het ontwerp van de 
rijksweg. De verschillende gebieden binnen de Noordas 
worden hierna kort beschreven. Op afbeelding 6 is de 
locatie van de plannen aangegeven en is te zien hoe de 
plannen op elkaar aansluiten. Afbeelding 7 is een schets-
matige weergave van hoe het gebied er in de toekomst uit 
kan komen te zien.
Nadere informatie over het programma Noordas is te vinden 
op: http://stadsregio.nl/de-noordas en  
http://www.vanrottetotschie.nl.

Schiezone
De Schiezone is een gebied waarin landgoederen (de Tempel 
en Nieuw- Rhodenrijs), de begraafplaats Hofwijk en open 
weides elkaar afwisselen. Ten opzichte van de huidige 
situatie wordt het gebied toegankelijker gemaakt door de 
aanleg van struinpaden en een fietspad. Het project is 

De stadsregio Rotterdam en de gemeente Rotterdam 
bekostigen de extra inpassingsmaatregelen. De tunnel op 
maaiveld is onderdeel van de uitwerking van het OTB. De 
uitwerking van de overige maatregelen geschiedt onder de 
verantwoordelijkheid van de regiopartijen.

De beheersing van de geluidhinder en luchtkwaliteit is een 
belangrijk onderwerp in de gesprekken tussen de minister 
en de regionale overheden. De verwachting van de regio is 
dat binnen het A13/A16-project zo goed mogelijk wordt 
tegemoetgekomen aan de bestuurlijke wens om ten 
opzichte van de huidige situatie geen toename van 
geluidsproductie en verslechtering van luchtkwaliteit te 
hebben na aanleg van de rijksweg (‘saldo nul’). Voor de 
minister is het uitgangspunt dat in ieder geval voldaan moet 
worden aan de wettelijke normen. De minister heeft 
toegezegd dat de aanbesteding van het project zó ingericht 
wordt, dat de aannemers worden gestimuleerd om binnen 
het beschikbare budget de inpassingskwaliteit te optimali-
seren. De minister en de regio zijn verder overeengekomen 
dat indien na uitvoering van de opdracht sprake is van een 
aanbestedingsmeevaller, dit voordeel beschikbaar blijft 
voor het project. Dit voordeel kan worden aangewend ter 
verbetering van de milieukwaliteit. In dat geval maken de 
minister en de regio aanvullende afspraken over of er en zo 
ja, welke extra inpassingsmaatregelen ten opzichte van het 
Tracébesluit aan de orde zijn.

1.5 Plannen die spelen in de omgeving

In de omgeving van de A13/A16 worden verschillende 
plannen ontwikkeld en uitgevoerd. Een groot deel van deze 
plannen is al vastgesteld en een deel wordt nog voorgelegd 
ter besluitvorming. De plannen vormen belangrijke 
bouwstenen in het gesprek aan de gebiedstafels. In deze 
paragraaf worden de plannen in de omgeving kort toege-
licht. Ook wordt aangegeven hoever de plannen zijn. Afbeelding 4: Vaststaande onderdelen A13/A16, aansluitingen en inpassing
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fietsverbinding tussen de Schiebroekseweg en de 
Boterdorpseweg. Daarnaast zal met de aanleg van een 
fietstunnel onder de N209 vanuit Park de Polder een 
verbinding met het Triangelpark tot stand komen. 

Triangelpark
Het Triangelpark is dé schakel in de ecologische verbinding 
tussen de Ackerdijkse Plassen en de Rottemeren. Het 
verbindt twee bestaande groengebieden met elkaar: het 
recent aangelegde Park de Polder en het Lage Bergse Bos.  
In de eerste fase zal hier een wandel- en fietspad met een 
natuurverbinding worden gerealiseerd. In het plan voor het 
Triangelpark zal een fietstunnel onder de N209 worden 
meegenomen, die het Triangelpark met Park de Polder 
verbindt. Na aanleg van de A13/A16 kan meer groen 
aangelegd worden. Het Voorlopig Inrichtingsplan voor de 
eerste fase van het Triangelpark is in ontwikkeling. Dit zal 
naar verwachting eind 2013 gereed zijn. De uitvoering is 
gepland in de periode eind 2014 tot en met najaar 2015.
 
Hoekse Park
Binnen het Hoekse Park worden twee deelgebieden 
onderscheiden. Een gebied zuidwestelijk en een gebied 
noordoostelijk van de Hoeksekade. Het zuidwestelijke deel 
wordt getypeerd als een recreatiegebied, met een gesloten/
halfopen karakter. Dit deel kan veel recreanten opvangen. 
Het noordoostelijke deel is voornamelijk in agrarisch 
gebruik, landschappelijk meer open en bedoeld als rustig 
recreatiegebied. In het westelijke deel van het Hoekse Park 
zal een recreatief fietspad worden aangelegd tussen de 
Grindweg en de Hoeksekade. Dit sluit aan op de stads- 
boerderij ‘Het Lansingerland’.
De aanleg van het fietspad is in november 2015 afgerond.

Lage Bergse Bos
De aanleg van de landtunnel voor de A13/16 heeft  
ingrijpende gevolgen voor Het Lage Bergse Bos. Het 
Recreatieschap Rottemeren doet onderzoek naar de 

Afbeelding 5: Programma Noordas

Afbeelding 6: Noordas in breder verband Afbeelding 7: Locatie en onderlinge samenhang van de plannen van A13/A16 en omgeving
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1.6 Vooruitblik op realisatie

De A13/A16 beslaat een traject van elf kilometer. Het traject 
loopt door een gebied dat bewoond is en ook wordt 
gebruikt voor bedrijvigheid, landbouw, recreatie en natuur. 
Zowel tijdens als na aanleg van de weg dienen alle functies 
zo optimaal mogelijk functioneel en toegankelijk te blijven. 
Het streven is om de overlast tijdens de aanleg van de weg 
zo veel mogelijk te beperken. Op welke manier dit zal 
gebeuren, is nog niet exact bekend, maar aspecten waar 
rekening mee wordt gehouden, zijn onder andere: 
•	 tijden waarop gewerkt zal worden;
•	 aanrijroutes naar de bouwterreinen, waarbij gekeken 

wordt naar de gevolgen voor de bereikbaarheid;
•	 locaties en omvang van bouwterreinen;
•	 overlast op het gebied van lucht, als gevolg van de aanleg;
•	 overlast op het gebied van geluid, als gevolg van de 

aanleg;
•	 de bruikbaarheid van de diverse natuur- en recreatie-

gebieden tijdens de aanleg van de A13/A16.

De aannemer die de weg gaat realiseren, zal met boven-
staande aspecten rekening moeten houden. Daarvoor dient 
de aannemer een plan op te stellen dat wordt afgestemd 
met Rijkswaterstaat en de regionale overheden.

Rijkswaterstaat gaat op dit moment uit van een bouw- 
periode van 2017 tot en met 2021 (openstelling van de weg). 
De fasering daarbinnen, dus wanneer welk deel van het 
tracé op welke wijze zal worden gerealiseerd, is nog niet 
bekend. Deze fasering zal ook in afstemming tussen 
Rijkswaterstaat, de regionale overheden en de aannemer tot 
stand komen.

herinrichting van het bos na voltooiing van de landtunnel. 
De wens is hier direct een kwaliteitsverbetering aan te
koppelen. De uitgangspunten hiervoor zullen worden 
vastgelegd in een gebiedsvisie die eind 2013 zal worden 
vastgesteld. Er wordt nog gezocht naar mogelijkheden om 
het bos tijdens de aanlegperiode van de landtunnel 
bereikbaar te houden.

Terbregseveld
De aanleg van de A13/A16 tussen het Terbregseplein en de 
Rotte heeft gevolgen voor de inrichting van het gebied het 
Terbregseveld. In het gebied liggen allerlei (tijdelijke) 
functies, zoals een grond- en baggerdepot van de gemeente 
Rotterdam, diverse bedrijven, woningen. Voor het gehele 
gebied tussen de Rotte en de aansluiting met de A16 wordt 
door de gemeente Rotterdam een visie opgesteld. Daarin 
wordt de gewenste inrichting van het gebied beschreven. 
Het vormt tevens het kader met randvoorwaarden voor de 
inpassing van de A13/A16. 

Polderpad
Dit nieuw aan te leggen fietspad is bedoeld als belangrijke 
doorgaande recreatieve verbinding tussen Hof van Delfland 
en de Rottemeren. Het Polderpad zal gefaseerd worden 
aangelegd in de afzonderlijke groenprojecten. Het fietspad 
zal over de hele Noordas dezelfde uitstraling krijgen. Langs 
het Polderpad worden bijzondere recreatieve elementen, 
zoals een uitkijktoren, gerealiseerd. Het project is een 
samenwerking van de stadsregio Rotterdam, de provincie 
Zuid-Holland, de gemeenten Lansingerland en Rotterdam 
en de deelgemeenten Overschie en Hillegersberg-
Schiebroek. Het Polderpad is momenteel deels in uitvoe-
ring, en voor een deel van de route loopt de planontwik- 
keling nog. 

Rotterdam The Hague Airport 
Ter hoogte van Schieveen bevindt zich de luchthaven 
Rotterdam The Hague Airport. De start- en landingsbaan ligt 
parallel aan de A13/A16. Er is momenteel een bestemmings-
plan bij de gemeente Rotterdam in voorbereiding voor het 
Businesspark Rotterdam Airport, dat ontsloten wordt door 
onder andere de Vliegveldweg. Dit voorontwerpbestem-
mingsplan wordt in procedure gebracht. Daarnaast bestaat 
het voornemen om een nieuw Aanwijzingsbesluit voor te 
bereiden. In een Aanwijzingsbesluit worden de regels voor 
het gebruik van een luchthaven vastgelegd: de geluidszone 
die het aantal vluchten bepaalt en het bijbehorende 
nachtregime. Deze procedures lopen (gedeeltelijk) gelijk 
aan de voorbereiding van het (Ontwerp) Tracébesluit.
 
Reconstructie N209
Momenteel wordt de provinciale weg N209 aangepast, via 
twee projecten. Het betreft de aanpassing van de huidige 
aansluiting van de N209 op de A13. Deze wordt in capaciteit 
vergroot door het verbreden van het bestaande viaduct. Als 
gevolg hiervan wordt de N209 vanaf de A13 tot aan de 
Vliegveldweg gereconstrueerd. Deze werkzaamheden zijn 
afgestemd op de voorgenomen aanleg van de A13/A16. 
Daarnaast wordt het wegvak van de N209 vanaf de Ankie 
Verbeek-Ohrlaan tot aan Bergschenhoek verbreed door 
verdubbeling van het aantal rijstroken. Dit project raakt de 
nieuw te realiseren aansluiting van de N209 en de Ankie 
Verbeek-Ohrlaan op de rijksweg A13/A16.

Afbeelding 8: Schetsmatige weergave van de plannen van A13/A16 en omgeving
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2.3 Water

Vanwege de aanleg van de snelweg zullen langs het hele 
tracé watergangen en waterpartijen moeten worden verlegd 
en uitgebreid. Deze maatregelen zullen moeten voldoen 
aan technische eisen van de hoogheemraadschappen van 
Delfland en van Schieland en de Krimpenerwaard. Het is 
uitdrukkelijk de bedoeling deze watermaatregelen zo vorm 
te geven dat deze bijdragen aan de kwaliteit van de 
inrichting van de gebieden langs het tracé. 

2.4 Natuur

Onderdeel van een Ontwerp Tracébesluit is dat er in vervolg 
op de Trajectnota/MER meer gedetailleerd onderzoek wordt 
gedaan naar de effecten op de natuur. Het gaat dan om 
effecten op zowel soorten als gebieden. De bescherming 
van soorten is in Nederland geregeld in de Flora- en 
Faunawet, de bescherming van gebieden door de 
Natuurbeschermingswet (met hierin de Natura 2000-gebie-
den) en het Natuurnetwerk (voorheen Ecologische 
Hoofdstructuur). Op basis van dit natuuronderzoek 
(inclusief veldonderzoek) wordt gekeken welke soorten en 
gebieden negatieve effecten ondervinden van de aanleg van 
de weg. Er wordt niet alleen gekeken naar de vernietiging 
van leefgebieden en soorten, maar ook naar versnippering 
en de mate van verstoring door bijvoorbeeld geluid, licht en 
stikstofdepositie. 

Naast een onderzoek naar de omvang en ernst van de 
effecten maakt een Compensatie- en Mitigatieplan deel uit 
van het (Ontwerp) Tracébesluit. In dit plan wordt inzichte-
lijk gemaakt wat nodig is om de negatieve effecten te 
verzachten (mitigeren) en als dat niet kan, hoe deze effecten 
worden gecompenseerd. 

effectiviteit van de maatregelen. De eindresultaten van het 
onderzoek worden in de loop van 2014 verwacht. 

2.2 Lucht

Het onderzoek in de Trajectnota/MER-fase heeft uitgewezen 
dat de situatie langs de snelweg aan de normen voor 
stikstofoxide en fijnstof voldoet. Ook is de aanleg van de 
A13/A16 opgenomen in het Nationaal Programma 
Luchtkwaliteit. In dit programma wordt de ontwikkeling 
van de luchtkwaliteit in de gaten gehouden en worden op 
landelijk niveau maatregelen bepaald voor verdere 
verbetering. 
De situatie bij de toekomstige tunnelmonden blijft 
eveneens binnen de normen. Bij de uitwerking van het 
ontwerp en van de inrichting van de directe omgeving van 
deze tunnelmonden wordt dit verder geoptimaliseerd. 

worden gestimuleerd om binnen het beschikbare budget de 
inpassing verder te optimaliseren. 

Om deze aanpak tot een zo goed mogelijk resultaat te laten 
leiden, zal een uitgebreid geluidsonderzoek plaatsvinden. 
In dat onderzoek zal nauwkeurig worden vastgesteld wat de 
geluidsproductie van de nieuwe snelweg zal zijn en wat de 
geluidsbelasting zal zijn van de woningen in de omgeving. 
Het onderzoek zal aangeven welke maatregelen noodzake-
lijk zijn om aan de wettelijke eisen te voldoen, en zal de 
effecten van de bestuurlijk afgesproken inpassingsmaat-
regelen in beeld brengen.

In de gesprekken aan de gebiedstafels zal het geluids- 
onderzoek aan bod komen. 
Tijdens het opstarten van het onderzoek zal er ruimte zijn 
voor het behandelen van allerlei vragen over de aanpak, de 
wetgeving, etc. Ook zullen de mogelijke geluidsmaatregelen 
worden besproken. Daarbij zal gekeken worden naar de 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de thema’s geluid, 
luchtkwaliteit, water, natuur en recreatieve verbindingen. 
De thema’s worden betrokken in het onderzoek dat wordt 
verricht ten behoeve van het Ontwerp Tracébesluit. Tijdens 
de gebiedstafels wordt dieper ingegaan op deze  thema’s.

2.1 Geluid

In de gesprekken aan de gebiedstafels zal veel aandacht 
uitgaan naar de maatregelen tegen de geluidhinder. Het 
startpunt wordt gevormd door de bestuurlijke afspraken 
tussen de minister en de stadsregio.

Hierin is vastgelegd om boven op de wettelijke maatregelen 
met de financiële bijdrage van de stadsregio en de gemeente 
Rotterdam extra maatregelen te treffen die de inpassing van 
de weg ten goede komen. Daarnaast is aangegeven dat in 
het kader van de aanbesteding van het werk aannemers 

Afbeelding 9: Bestaand water

bestaande natuur en

prioritaire nieuwe natuur

overige nieuwe natuur

Afbeelding 10: Ligging Natuurnetwerk in omgeving van de A13/A16

2. Algemene thema’s
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3. Een samenhangend 
beeld voor de weg  
en de omgeving

Voor de aanleg van de snelweg zal een groot aantal bomen 
moeten worden gekapt. Bij de uitwerking van de plannen 
wordt invulling gegeven aan de herplantplicht op basis van 
de Boswet.
Op korte termijn wordt een overzicht opgesteld van de te 
treffen compensatie-, mitigatie- en herplantmaatregelen. 
Ook voor deze maatregelen is het van belang dat deze zo 
vormgegeven worden dat deze bijdragen aan de kwaliteit 
van de inrichting van de gebieden langs het tracé.

2.5 Recreatieve verbindingen

Op afbeelding 11 zijn de bestaande recreatieve verbindingen 
te zien. Ook zijn de geplande verbindingen die gerealiseerd 
gaan worden aangegeven. Nog niet alle locaties daarvan zijn 
bekend. Tijdens de gebiedstafels worden de keuzes die er 
nog zijn voorgelegd en besproken. 
 

Afbeelding 11: Recreatieve verbindingen nabij de A13/A16 

Afbeelding 12: Groene boog (groene kleur) 

aan de Ruit van Rotterdam (rode kleur)

Voor de weg en de omgeving van de A13/A16 wordt een 
samenhangend ontwerp gemaakt. Rijkswaterstaat heeft 
hiervoor een ontwerpbureau in de arm genomen, dat 
samen met de regionale overheden aan de slag gaat. Het 
ontwerpbureau let vooral op het uiteindelijke beeld: hoe de 
weg en de omgeving er na aanleg uit gaan zien. De inbreng 
vanuit de gebiedstafels is daarbij onmisbaar. Het ontwerpen 
sluit daarom aan op de gebiedstafels, die achtereenvolgens 
leiden tot de Agendakaart, de Oplossingenkaart en de 
Afsprakenkaart. Het ontwerpbureau wil u inspireren door 
mogelijkheden te laten zien en consequenties van keuzes in 
beeld te brengen. Als aanzet voor het gesprek aan de eerste 
gebiedstafel wordt in dit hoofdstuk een aantal thema’s en 
principes gepresenteerd. 

3.1 Leidend thema

De A13/A16 gaat functioneren als een bypass aan de Ruit van 
Rotterdam. Deze Ruit heeft de uitstraling van een snelweg 
door het stedelijk gebied. De A13/A16 zal echter een heel 
ander karakter krijgen: een weg met een groen en land-
schappelijk karakter. Het groene karakter bestaat al, maar 
wordt door uitvoering van alle groene plannen in de 
omgeving van de weg versterkt. De weg ligt in een boog om 
de stad. Vandaar dat als leidend thema voor de inrichting 
van weg en omgeving is gekozen voor: ‘de A13/A16 als 
groene boog aan de Ruit van Rotterdam’. Voor de inrichting 
van de omgeving betekent dit dat bestaande landschappen 
zo veel mogelijk in stand worden gehouden. Daarnaast 
komen er (recreatieve) dwarsverbindingen over en onder de 
weg. Het thema kan ook leidend zijn voor de keuze van 
geluidwerende voorzieningen en kunstwerken.  
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Verbeek-Ohrlaan/N209, de President Rooseveltweg en de 
Hoofdweg. De verkeerskundige/stedelijke dwarsverbindin-
gen hebben vooral een functie voor het lokale autoverkeer.

Een landschappelijk wegbeeld
Passend bij het idee van de A13/A16 als ‘groene boog’, is het 
belangrijk dat het landschappelijk beeld vanaf de weg rust 
en ruimte uitstraalt en een groen karakter heeft. 
Voorbeelden zijn: waar mogelijk het gebruik van brede 
bermen die geleiderails overbodig maken, een ruime 
overspanning van de portalen en een spaarzame verlichting. 
Verder valt te denken aan het toepassen van duurzame 
energie-opwekking.

Een familie van kunstwerken
De nieuwe A13/A16 krijgt veel civieltechnische kunstwerken: 
tunnelmonden, het recreaduct en diverse bruggen en 
onderdoorgangen voor lokaal verkeer. Een aantal ideeën 
hierbij zijn: 

1. De civieltechnische kunstwerken worden in eenzelfde 
vormentaal ontworpen en van hetzelfde materiaal 
gemaakt, zodat de weg, gezien vanuit de weggebruiker, 
meer als een eenheid wordt ervaren.

2. De civieltechnische kunstwerken worden, gezien vanuit 
de weggebruiker op een kruisende weg, bij iedere  
kruising verschillend vormgegeven en daardoor anders 
beleefd. 

3. Aan de kunstwerken kunnen mogelijk nieuwe functies 
worden toegevoegd: een kunstwerk kan bijvoorbeeld 
dienstdoen als uitkijkpunt.

3.2 Principes voor het samenhangend 
beeld

‘De groene boog aan de Ruit van Rotterdam’ als leidend 
thema werkt door in vier principes voor de vormgeving en 
inpassing van de weg:
•	 hele landschappen
•	 heldere dwarsverbindingen
•	 een landschappelijk wegbeeld
•	 een familie van kunstwerken 

Hele landschappen
Dit principe heeft betrekking op de vier landschappen direct 
langs de A13/A16. De landschappen aan weerszijde van de 
weg blijven als geheel herkenbaar. De landschappen langs 
de weg verschillen, en daarop wordt met het wegontwerp zo 
veel mogelijk aangesloten. Dit kan bijvoorbeeld betekenen 
dat in het deelgebied van het Schiebroekse Park/Vlinderstrik 
het kavelpatroon wordt opgepakt en dat in het Lage Bergse 
Bos de parkachtige inrichting wordt doorgetrokken over de 
landtunnel.

Heldere dwarsverbindingen
De A13/A16 vormt een doorgaande wegverbinding en wordt 
gekruist door landschappelijke en infrastructurele lijnen. 
Recreanten maken vooral gebruik van de Schiezone en het 
Rottelint. Deze liggen dwars op de snelweg. Voor de 
samenhang tussen Rotterdam en het buitengebied is het 
belangrijk de dwarsrelaties te behouden en te versterken. 
Er zijn vijf groene verbindingen te onderscheiden die de 
snelweg kruisen: de Schieveensedijk, de Oude Bovendijk, 
het toekomstige recreaduct bij het Schiebroekse park, de 
Grindweg en het lint van de Rotte. De landschappelijke 
dwarsrelaties zijn belangrijke schakels in het netwerk voor 
langzaam verkeer.
Daarnaast zijn er vier verkeerskundige/stedelijke dwars-
relaties: de G.K. van Hogendorpweg/N471, de Ankie 

Afbeelding 13: Hele landschappen

Afbeelding 14: Mogelijke uitwerking landschappelijke dwarsverbindingen

Afbeelding 15: Wegbeeld

Afbeelding 16: Familie van kunstwerken
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4.1 Toelichting opgaven

In deelgebied West spelen bij de aanleg van de weg en 
omgeving de onderstaande opgaven. In de gebiedstafel van 
deelgebied West komen deze uitgebreid aan bod.

1. Toekomstige inrichting van driehoek 
Met de realisatie van de A13/A16 en de nieuwe verbindings-
boog met de A13 op een dijklichaam ontstaat er een gebied 
in de vorm van een driehoek, afgebakend door de infra-
structuur van de A13 (westzijde), de Doenkade/N209 
(zuidzijde) en de A13/A16 (diagonaal noordoost). Dit gebied 
is nu bestemd voor agrarische doeleinden en is door de 
provincie Zuid-Holland aangewezen als nieuwe natuur in 
het kader van het Natuurnetwerk Nederland. Aan de rand 
van het gebied, langs de Doenkade, is een carpoolplaats 
gelegen. De aanleg van de A13/A16 heeft aanzienlijke 
invloed op de inrichting van de driehoek, zowel op die van 
de huidige functies en de toegankelijkheid hiervan, als op 
die van eventuele nader te bepalen toekomstige functies. De 

gemeente Rotterdam stelt een plan op voor de inrichting 
van het gebied. Tijdens de gebiedstafel kan over de invulling 
van dit gebied worden meegedacht. Daarbij speelt ook de 
mogelijke verplaatsing van het aanwezige agrarische bedrijf 
een rol. Ook zal worden bezien wat de realisatie van de A13/
A16 betekent voor de status van het gebied als onderdeel 
van het Natuurnetwerk.

2. Inpassing van het wegprofiel A13/A16  
 ter hoogte van de Doenkade 
Het wegprofiel van de nieuwe rijksweg komt te liggen ter 
hoogte van de huidige ligging van de Doenkade en wordt 
verbreed in noordelijke richting. Tussen de A13/A16 en het 
terrein van de luchthaven Rotterdam The Hague Airport 
wordt een fietspad in twee richtingen aangelegd. Dit 
fietspad zal zodanig worden ingericht dat dit ook voldoet als 
calamiteitenroute voor de hulpdiensten ten behoeve van de 
luchthaven. Aan de zijde van de start- en landingsbaan geldt 
als aandachtspunt dat uit een oogpunt van verkeersveilig-
heid voorkomen moet worden dat weggebruikers zicht 

hebben op het luchthavenverkeer. Vanuit de gemeente 
Rotterdam bestaat de wens om een landschappelijke 
afscheiding tussen de nieuwe rijksweg en de polder 
Schieveen te realiseren.
In verband met de aanleg van het Polderpad en het dubbele 
fietspad ten zuiden van de snelweg zal het aanwezige 
fietspad aan de noordkant van de Doenkade in de toekom-
stige situatie komen te vervallen. Tevens zal aandacht 
worden gegeven aan landschappelijke inpassing van de 
nieuwe verbindingsboog overgaand in de A13 in relatie tot 
de aangrenzende Schiezone.

3. Lokale en andere verbindingen
a. Verlegging Schieveensedijk ter hoogte van de driehoek 

Door de aanleg van het dijklichaam wordt een deel van de 
Schieveensedijk tot aan de aansluiting op de kruising 
Doenkade-Vliegveldweg doorkruist. Dit zal in de nieuwe 
situatie worden hersteld.

4. Opgaven  
deelgebied West

4.2 Opgavenkaart

Afbeelding 17: Opgavenkaart deelgebied West
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opzichte van de woningen aan de Rodenrijseweg en het 
geplande natuur- en recreatiegebied Vlinderstrik.

2. Triangelgebied en omgeving tunnelmond
De tunnelmond bevindt zich dicht bij de Bergweg-Zuid. 
Verschuiving is technisch niet mogelijk vanwege de 
gevolgen voor de aansluiting Ankie Verbeek-Ohrlaan: de 
tunnelveiligheidswetgeving stelt stringente eisen aan de 
afstand tussen de tunnelmond en de op- en afrit. 
De gebiedstafel wordt gevraagd mee te denken over de 
inpassing van de tunnelmond in het landschap. Daarbij 
dient rekening te worden gehouden met de Bergweg-Zuid/
Bosweg (fietspad, water en eventuele omlegging van de 
weg). 
Er moet bij het ontwerp tevens een oplossing worden 
bedacht voor de ontsluiting van de Wildersekade en de 
aansluiting ervan op de Ankie Verbeek-Ohrlaan.

en fietsers is zeer wenselijk, omdat de aansluiting van beide 
wegen op de Doenkade na aanleg van de snelweg niet kan 
worden gehandhaafd. De uitvoering van de verbinding 
(over/onder de snelweg) en de locatie ervan staan nog open 
voor discussie. De aanleg en verlegging van andere (fiets)
paden en verbindingen kunnen hierop van invloed zijn. 

Bij aanleg van de nieuwe rijksweg kan de onderdoorgang bij 
de Landscheiding richting de N471 behouden blijven. Hoe 
de Landscheiding en Bovendijk op de N471 worden 
aangesloten, is in eerste instantie een vraagstuk voor de 
uitwerking van het wegontwerp. 

De hierboven genoemde zaken komen samen in de 
uitwerking en inrichting van het knooppunt. Technische 
eisen zullen daarbij bepalend zijn. Binnen de technische 
mogelijkheden is er ruimte voor oplossingen voor wat 
betreft de aansluitingen en de inrichting. 
Tevens speelt in dit gebied de inpassing van de A13/A16 ten 

5.1 Toelichting opgaven

In deelgebied Midden zijn de volgende vijf opgaven voor 
weg en omgeving geïnventariseerd. De opgaven kunnen 
tijdens de gebiedstafels worden aangevuld.

1. Vormgeving en inpassing knooppunt Doenkade/
Oude Bovendijk/Landscheiding
Een aantal opgaven ligt in de vormgeving en inrichting 
rondom het knooppunt Doenkade/Oude Bovendijk/
Landscheiding. In dit gebied loopt momenteel de  
calamiteitenroute vanaf het vliegveld naar het gebied ten 
noorden van de Doenkade. Bij aanleg van de A13/A16 moet 
deze route worden behouden of ergens anders terugkomen. 
Ook voor landbouwverkeer moet de route behouden 
blijven, wat eisen stelt aan de doorgang. 

De instandhouding van de verbinding Oude Bovendijk-
Landscheiding voor (vracht)autoverkeer, landbouwverkeer 

5. Opgaven  
deelgebied Midden

b. De tunnel onder de A13 tussen de Hofweg en de 
Tempelweg 
De tunnel wordt door het nieuwe wegprofiel van de A13 
geraakt. De bestaande route van en naar begraafplaats 
Hofwijk, die vanaf de Doenkade (ter hoogte van de 
aansluiting van de Vliegveldweg) via de Schieveensedijk 
loopt, dient in stand te worden gehouden.  

c. Recreatieve verbindingen  
Het is van belang om kwalitatief goede recreatieve 
verbindingen tussen Schieveen en de Schiezone te 
realiseren, zeker gezien de plannen voor deze gebieden, 
waarin sterk op de recreatieve kwaliteit wordt ingezet. 
Een aansluiting tussen het te realiseren Polderpad met de 
stad, ter hoogte van de Vliegveldweg richting Overschie, 
vormt een belangrijk aandachtspunt bij een van de 
nieuwe onderdoorgangen in het dijklichaam van de 
verbindingsboog van de A13/A16. Verder dient een 
ontsluiting van het eventuele toekomstige businesspark 
Schieveen met de realisatie van de A13/A16 niet onmoge-
lijk te worden gemaakt.

d. Water- en ecologische verbindingen  
De waterhoudkundige[NB waterbouwkundige?] en 
ecologische relaties tussen de Schiezone en Schieveen en 
de Overschiese plasjes worden nader onderzocht. Uit dit 
onderzoek moet blijken hoe bestaande verbindingen 
behouden worden en of specifieke (nieuwe) verbindingen 
aan de orde zijn. In het kader van de reconstructie van het 
viaduct N209 over de A13/Doenkade zal het tunneltje ter 
hoogte van de Vliegveldweg worden verbreed en 
uitgebreid met een faunastrook. Het is de bedoeling dat 
een dergelijke natuurmaatregel een vervolg krijgt richting 
de polder Schieveen (door de driehoek).

e. Aansluiting Oude Bovendijk 
Zie hiervoor beschrijving deelgebied Midden in hoofd-
stuk 5.
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Vlinderstrik en Park de Polder, een (nog in te vullen) 
inrichtingsopgave voor het gebied tussen Vlinderstrik en  
de A13/A16, en het Triangelgebied. De informatie zoals 
beschreven in hoofdstuk 2 en 3 vormt de basis bij de verdere 
uitwerking. 

De functie en vormgeving van de Wildersekade,  
de inrichting van het akoestisch landschap, de gevolgen  
voor het volkstuinencomplex en de inrichting van  
het Triangelgebied zullen worden besproken aan  
de gebiedstafel.

3. Ontsluiting bedrijventerrein Schiebroek
Het kleinschalige bedrijventerrein Schiebroek aan de 
noordzijde van de woonwijk Schiebroek wordt voor het 
vrachtverkeer ontsloten via de Bergschenhoekseweg ten 
noorden van de huidige Doenkade. Dit is om overlast te 
voorkomen in de woonwijk en omdat het patroon van 
smalle woonstraten niet geschikt is voor grote en zware 
voertuigen. Door de aanleg van de A13/A16 verdwijnt de 
Bergschenhoekseweg. Een nieuwe ontsluitingsweg van het 
bedrijventerrein voor vrachtverkeer is noodzakelijk. Het 
ontwerp van de aansluiting van de Ankie Verbeek-Ohrlaan 
op de A13/A16 heeft tot gevolg dat de nieuwe ontsluitings-
weg ten zuiden van de snelweg komt te liggen. De exacte 
locatie van de nieuwe verbindingsweg moet nog worden 
uitgewerkt. Daarbij spelen geluidseffecten in relatie tot de 
ligging van de geluidswallen een belangrijke rol. 

4. Inpassing recreaduct
Tussen het Schiebroekse Park en Vlinderstrik wordt een 
recreaduct gerealiseerd om de twee groengebieden met 
elkaar te verbinden. Zo zal de rijksweg minder een barrière 
vormen voor de recreant. De inpassing van het recreaduct 
zal een directe invloed hebben op de vormgeving en de 
langzaamverkeersverbindingen in het Schiebroekse Park en 
wellicht in Vlinderstrik. De dimensionering, aansluitingen 
en inrichting van het recreaduct vormen een opgave voor de 
regiopartijen. Deze opgave wordt aan de gebiedstafel 
besproken. 

5. Akoestisch landschap en inrichting (hogesnel-
heidslijn tot Bergweg-Zuid)
Tussen de hogesnelheidslijn en de Bergweg-Zuid is voorzien 
in de aanleg van grondwallen. Dit wordt in de plannen het 
akoestisch landschap genoemd. Het akoestisch landschap 
maakt ook deel uit van de opgave voor de regiopartijen. De 
vormgeving van dit akoestisch landschap ligt nog niet vast 
en hangt samen met een aantal inrichtingsplannen vanuit 
de regio: de inrichting van het Schiebroekse park, 

5.2 Opgavenkaart

Afbeelding 18: Opgavenkaart deelgebied Midden
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6. Opgaven deelgebied 
Lage Bergse Bos

6.1 Toelichting opgaven

Hieronder staan de opgaven voor de weg en de omgeving in 
het deelgebied Lage Bergse Bos. Tijdens de gebiedstafels 
worden de opgaven besproken en waar gewenst aangevuld.

1. Landtunnel
De weg loopt in het Lage Bergse Bos door een tunnel die 
vrijwel op maaiveld komt te liggen. Daardoor zal hij 
ongeveer zeven meter hoog worden, op het hoogste punt. 
Richting de uiteinden van het bos zal de tunnel zakken, 
zodat hij aan de westzijde onder de Bergweg-Zuid en aan de 
oostzijde onder de Rotte door kan. 

Een mogelijkheid is dat er grond op het tunneldak en tegen 
de tunnelconstructie met flauwe taluds wordt gelegd, zodat 
er een soort dijklichaam ontstaat. Er kan ook gekozen 
worden voor een afwerking met steilere taluds. 
Uit kostenoogpunt is gekozen voor een relatief lichte 
tunnelconstructie met een gronddek dat maximaal een 

halve meter kan zijn. Fietspaden over dat gronddek zijn 
goed mogelijk, maar autoverkeer is niet mogelijk. Wel zal 
de Rottebandreef de tunnel kunnen kruisen. De breedte van 
het dijklichaam zal maximaal 180 meter zijn op plaatsen 
waar het wenselijk is dat paden de tunnel kruisen. Hierbij is 
het talud zo flauw dat men al wandelend of fietsend 
makkelijk over de landtunnel kan komen.

2. Technische ruimten landtunnel
Voor het goed functioneren van de systemen in de landtun-
nel zal een aantal bedieningsgebouwen worden gereali-
seerd. Het zoekgebied hiervoor is in eerste instantie het 
Lage Bergse Bos. Daarbij wordt gedacht aan locaties in de 
richting van de uiteinden van de tunnel. Hierbij is de opgave 
om te bepalen op welke manier de vormgeving van de 
bedieningsgebouwen het beste aansluit op de omgeving.

3. Verbindingen en beeldkwaliteit
De A13/A16 heeft een grote invloed op zijn omgeving, zowel 
tijdens de aanleg als daarna. Deels heeft dat te maken met 
de beeldkwaliteit. Het gaat dan om de belevingswaarde van 
het gebied vanuit de aangrenzende woonwijken en vanuit 
het bos zelf. Een andere invloed heeft te maken met het 
functioneren van de onderliggende verbindingen. De weg 
doorkruist onder andere alle wandel-, fiets- en autoverbin-
dingen vanuit Hillegersberg (70% van de bezoekers) naar het 
Lage Bergse Bos. De opgave is om te bepalen op welke 
manier het Lage Bergse Bos zowel tijdens als na de aanleg 
van de landtunnel goed toegankelijk blijft.
 
4. Inrichting Lage Bergse Bos
Een aantal recreatiefuncties verdwijnt door de aanleg van de 
weg. De bestaande leestuin en een aantal barbecuevelden, 
speel- en ligweiden zullen verdwijnen en de manege wordt 
geraakt. Delen van het bestaande bos worden gekapt en een 
aantal natuurrijke eilandjes verdwijnt. Dit geeft een 
herinrichtingsopgave. Daarbij gaat het om het bepalen van 

6.2 Opgavenkaart

Afbeelding 19: Opgavenkaart deelgebied Lage Bergse Bos

Informatieboekje gebiedstafels A13/A16 | 3130 | Informatieboekje gebiedstafels A13/A16



de wijze waarop het bos aangepast kan worden aan de weg 
én aan de huidige en toekomstige recreatiebehoeften. De 
behoeften die bestaan bij omwonenden en gebruikers van 
het Lage Bergse Bos, zijn daar mede van invloed op.  

Door de aanleg van de weg worden bestaande natuurverbin-
dingen, waterpartijen en bomen weggehaald. 
Rijkswaterstaat is verplicht deze te compenseren, in de regel 
zo dicht mogelijk bij de weg zelf. Deze compensatie van 
natuur, water en bomen kan gebruikt worden om de weg zo 
goed mogelijk in zijn omgeving in te passen, zodat de 
omgeving er maximaal profijt van heeft.

De beheerder van het Lage Bergse Bos is het Recreatieschap 
Rottemeren. Naar aanleiding van het bovenstaande is het 
recreatieschap een visie aan het opstellen om de inrichting 
van het gebied, die dateert uit 1970, aan te passen aan 
toekomstige functies. De visie en de inpassing van de A13/
A16 worden op elkaar afgestemd. Het recreatieschap wil de 
uitkomsten van de gebiedstafels benutten om de visie 
verder te brengen.
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Een aandachtspunt bij (nieuwe) fietsverbindingen is de 
belevingswaarde in relatie tot de A13/A16. Bijvoorbeeld in 
hoeverre de rijksweg zichtbaar of hoorbaar is vanaf het 
fietspad.

President Rooseveltweg en wandelpaden
De rijksweg gaat over de President Rooseveltweg heen. De 
gemeentelijke wens is een zo breed mogelijk viaduct, zodat 
er ook ruimte is voor andere noodzakelijke functies, zoals 
wandelpaden, watergangen en groenstroken. Daarnaast 
draagt een breed viaduct ook bij aan de (sociale) veiligheid.

Natuurverbinding
De gemeente Rotterdam heeft de wens om een natuurver-
binding te realiseren tussen het Lage Bergse Bos en het 
Kralingse Bos. Deze verbinding zorgt ervoor dat dieren die 
in het bos of de bosrand leven, makkelijker kunnen 
bewegen tussen beide natuurgebieden.

4. Inrichting Terbregseveld
Uitgangspunt is dat het Terbregseveld tussen de President 
Rooseveltweg en de Rotte een groen en recreatief karakter 
krijgt. De gemeente is bezig met het opstellen van een visie 
hiervoor. De uiteindelijke inrichting wordt bepaald door de 
gewenste inpassing van de weg, de functies die een plek 
moeten krijgen in het gebied, en ideeën en suggesties die 
door deelnemers aan de gebiedstafels worden gedaan.

5. Visuele aspecten
In dit deelgebied daalt de weg, bezien vanaf het 
Terbregseplein richting het Lage Bergse Bos, naar een 
niveau onder de Rotte. Een van de aspecten die uitgewerkt 
zal worden, is de zichtbaarheid van het wegmeubilair, zoals 
portalen en bebording boven de weg en verlichting langs de 
weg.

7.2 Opgavenkaart

Afbeelding 20: Opgavenkaart deelgebied Terbregseveld

7. Opgaven deelgebied 
Terbregseveld 

wordt verwacht dat wettelijke geluidsmaatregelen noodza-
kelijk zijn. Primair zal geluidsabsorberend asfalt worden 
toegepast in combinatie met nodige afscherming in de 
vorm van schermen of wallen. 
De regio heeft aangegeven de impact op de omgeving ten 
aanzien van lucht en geluid te willen minimaliseren, en ook 
te willen kijken naar de haalbaarheid van bovenwettelijke 
maatregelen. 
De keuze voor de vormgeving van de voorzieningen wordt 
bepaald door de hoogteligging van de weg, maar ook door 
de effectiviteit en de gewenste uitstraling (transparant, 
dicht, groen) van de geluidswerende voorzieningen. Dit zal 
een onderwerp zijn van het gesprek aan de gebiedstafel. 

3. Verbindingen
Fietsverbinding Kralingsebos–Lage Bergse Bos
Tijdens de gebiedstafel wordt onderzocht of er mogelijk-
heden zijn voor (betere) fietsverbindingen tussen 
Hillegersberg en Ommoord en tussen het Lage Bergse Bos 
en het Kralingse Bos. 

bestaande Terbregseplein heen. Ook bij een studie in 
opdracht van de gemeente Rotterdam uit 2012 blijkt dat een 
lagere ligging grote gevolgen heeft voor het Terbregseplein 
en daardoor leidt tot grote extra kosten. Ook is een lagere 
ligging uit het oogpunt van geluidhinder en luchtkwaliteit 
niet gunstiger dan de hoogteligging van de 
voorkeursvariant.

Het luchtonderzoek in de fase van de Trajectnota/MER en de 
resultaten vanuit het Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit (NSL) tonen aan dat de effecten als gevolg 
van de A13/A16 onder de wettelijke norm zitten. Dit geldt 
ook voor de locaties rondom de tunnelmond.

De A13/A16 heeft straks een afrit op de Terbregseweg.  
Ten zuiden van het Terbregseplein takt de A13/16 met op-  
en afritten aan op de Hoofdweg.

2. Geluidsafscherming
Op basis van het onderzoek in de Trajectnota/MER-fase 

7.1 Toelichting opgaven

Hieronder staan de opgaven die spelen bij het ontwerp van 
de rijksweg en de omgeving voor deelgebied Terbregseveld. 
Tijdens de gebiedstafels worden de opgaven besproken en 
eventueel aangevuld.

1. Wegtracé en tunnelmond
De A13/A16 zal onder de Rotte doorgaan en komt weer naar 
boven in het Terbregseveld. Uitgangspunt is dat het 
Rottelint, inclusief de twee kwelsloten, behouden blijft. 
Aan de gebiedstafel wordt besproken welke mogelijkheden 
er zijn voor de inpassing en vormgeving van de tunnelmond 
in de omgeving. In het geluidsonderzoek voor het Ontwerp 
Tracébesluit zullen de geluidseffecten worden onderzocht 
en wordt bepaald welke maatregelen noodzakelijk zijn.

De hoogteligging van de weg tussen de Rotte en het 
Terbregseplein staat vast. De snelweg gaat over het 
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