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SAMENVATTING 
Gebiedspaspoort 2.0 RIVIUM kent een hoge 
ambitie. Om die ambitie waar te maken is een 
diepgaande uitwerking op het thema 
mobiliteit noodzakelijk.  
 
Daarvoor is eerst uitgebreid onderzoek 
uitgevoerd door adviesbureau RHDHV. Het 
onderzoek geeft modelmatig inzicht in de 
huidige bereikbaarheid van het gebied. Ook de 
situatie voor 2030 is inzichtelijk gemaakt, 
wanneer de transformatie voor Rivium niet 
plaatsvindt. Vervolgens zijn diverse scenario’s 
voor Het Nieuwe Rivium doorgerekend. Uit 
het onderzoek blijkt dat voor alle 
vervoerswijzen stevige maatregelen nodig zijn 
om de bereikbaarheid ook na transformatie 
op peil te houden.  
 
Deze Mobiliteitsaanpak geeft een 
samenvatting van de verkregen modelmatige 
inzichten. Op basis hiervan worden voor de 
periode 2020-2030 beleidsmatige- en 
infrastructurele adviezen gegeven om tot een 
gewenste situatie te komen. Een situatie 
waarbij Het Nieuwe Rivium transformeert 
naar een aantrekkelijk en goed bereikbaar 
woon-werkgebied met plaats voor bestaande 
bedrijven, circa 5.000 woningen en 
bijbehorende voorzieningen. Extra hinder voor 
de omgeving, bijvoorbeeld in Fascinatio, ’s-
Gravenland, Kralingse Veer en De Esch mag 
daarbij niet ontstaan of moet beheersbaar 
zijn. 
 
De Mobiliteitsaanpak en de gekoppelde 
bijlagen bieden veel informatie. Deze 
samenvatting geeft daarom antwoord op de 
meest prangende vragen. 
 
Welke verkeersknelpunten zijn er nu al die de 
ontwikkeling van Rivium beïnvloeden? 
Vrijwel het gehele regionale verkeersnetwerk 
is zwaar belast. Dat geldt ook voor de N210, 
dé hoofdontsluiting van Rivium. Een 
aanzienlijk deel doorgaand verkeer gebruikt 
de route Rivium Boulevard-IJsseldijk om 
vertraging op de N210 te voorkomen. Vooral  
 

 
 

 
in de avondspits kan het verkeer Rivium in 
noordelijke richting moeilijk verlaten door 
filevorming op de N210. Door dit zwaar 
belaste netwerk, leidt elke ontwikkeling met 
een verkeerstoename tot een negatief effect 
op de verkeersafwikkeling. 
 
Welke mobiliteitsmaatregelen zijn nodig om 
transformatie volgens het gebiedspaspoort 
2.0 RIVIUM mogelijk te maken? 
Verbetering van de doorstroming op de N210 
ligt pas op lange termijn in het verschiet, bij 
realisatie van de derde oeververbinding in 
Rotterdam. Tot die tijd moet een totaalpakket 
van mobiliteitsmaatregelen worden 
uitgevoerd om transformatie van Rivium 
mogelijk te maken. ‘Cherrypikking’ uit dat 
pakket is niet aan de orde. Voorop staat dat 
het autogebruik en -bezit op Het Nieuwe 
Rivium moet worden beperkt. Tegelijkertijd 
moeten de fiets en het openbaar vervoer een 
concurrerend alternatief voor de auto zijn.  
 
De belangrijkste maatregelen zijn: 

• een nieuwe beleidsregeling voor lagere 
parkeernormen en verplichte realisatie 
van deelmobiliteit door ontwikkelaars;  

• optimaliseren van parkeercapaciteit, zodat 
parkeeroverlast in de omgeving uitblijft; 

• doorgaand autoverkeer weren, door alle 
noord-zuid verbindingen te knippen; 

• capaciteitsverhogende maatregelen op 
het Toepad en de aansluiting van 
Rivium/Fascinatio op de N210; 

• capaciteit van de ParkShuttle uitbreiden, 
onder andere door de meer voertuigen; 

• directe fietsroutes realiseren, die sneller 
aansluiten op het hoofdnetwerk.   

 
Wat gebeurt er met de doorstroming 
wanneer geen actie wordt ondernomen? 
In de avondspits wordt het zodanig druk dat 
zowel het uit- als inrijden van het Rivium ter 
hoogte van de N210 nauwelijks mogelijk is. 
Verder neemt de druk op de route Toepad-
Rivium Promenade-IJsseldijk toe, waardoor 
ook daar de huidige capaciteitsproblemen 
verergeren. 
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1. INLEIDING 
1.1  De aanleiding 

Rivium is binnen de gemeente Capelle aan den 
IJssel de belangrijkste werklocatie, met een 
omvang van 53 hectare en zo’n 250.000 m2 
aan kantoren en bedrijfslocaties. Begin jaren 
’90 van de vorige eeuw ontwikkeld, bood het 
plaats aan zo’n 14.000 arbeidsplaatsen.  
 

Sinds de economische neergang in 2008, is de 
bezetting van Rivium fors gedaald naar circa 
7.200 arbeidsplaatsen op ongeveer 135.000 
m2 bruto vloeroppervlak aan ruimtegebruik. 
De leegstand is deels structureel. Mede 
vanwege het monotone voorkomen van de 
locatie, die al langere tijd niet aantrekkelijk 
wordt gevonden door veel bedrijven en hun 
werknemers. Ook wordt een gebrek aan 
voorzieningen in de omgeving ervaren. 
 

De gemeente Capelle aan den IJssel is daarom 
eind 2016 gestart met ontwikkeling van Het 
Nieuwe Rivium door het opstellen van 
Gebiedspaspoort Rivium 1.0. Dit document gaf 
kaders voor de transformatie, welke met de 
vastgoedmarkt zijn gedeeld. Het 
gebiedspaspoort is in maart 2018 vastgesteld.  
 

De uitnodiging aan de markt bleek echter een 
veel grotere respons op te leveren dan 
verwacht. Veel panden zijn inmiddels van 
eigenaar veranderd en door beleggers en 
ontwikkelaars gekocht. Zij willen veelal verder 
gaan dan transformatie en stellen sloop-
nieuwbouw voor. Daarmee willen zij aantallen 
woningen realiseren die met circa 5.000 ver 
boven de oorspronkelijk gedachte uit het 
gebiedspaspoort 1.0 uitstijgen.  
 

De gemeente is genegen aan de realisatie 
daarvan mee te werken, omdat zij veel kansen 
ziet in de initiatieven van de ontwikkelaars om 
een mooie, levendige stadswijk te kunnen 
creëren. Ook worden bij dergelijke aantallen 
gemeenschappelijke functies en voorzieningen 
rendabel. Te denken valt aan een supermarkt, 
horeca en onderwijsvoorzieningen.  
 
 
 

 
 
 

 
 
Deze ambities hebben grote gevolgen voor het 
inrichten en functioneren van Rivium. Daarom 
werkt de gemeente aan het Gebiedspaspoort 
2.0 RIVIUM. Dit paspoort maakt sloop en 
nieuwbouw wel mogelijk en geeft kaders voor 
de ontwikkeling op de kernthema’s economie, 
duurzaamheid, veiligheid, leefbaarheid en 
mobiliteit.  

 

1.2  De vraagstelling 

Met het realiseren van de ambities uit het 
Gebiedspaspoort 2.0 RIVIUM komen 
aandachtspunten naar voren, met name op 
het thema mobiliteit. Dit vereist een nadere 
studie. Rivium staat immers niet op zichzelf: 
 

• het is een locatie in een dicht bebouwd en 
complex gebied met zwaar belaste wegen; 

• de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag 
heeft een grote woningbouwopgave, 
waardoor de mobiliteitsbehoefte groeit; 

• in de omgeving wordt de komende jaren 
aan grote infraprojecten gewerkt, zoals 
groot onderhoud Van Brienenoordbrug en 
doortrekking van de A16 naar de A13.  

 

De uitwerking van het thema mobiliteit vindt 
plaats in deze Mobiliteitsaanpak en wordt aan 
de raad aangeboden als één van de bouw-
stenen voor het gebiedspaspoort 2.0 RIVIUM. 
 

1.3  De ambitie 

Voor het Nieuwe Rivium zijn in het 
Gebiedspaspoort 2.0 RIVIUM de volgende 
ambities geformuleerd: 
 

1. gave en uitdagende stadswijk met karakter 
2. hotspots van het Nieuwe Rivium 
3. hoog stedelijke wijk 
4. te voet, te fiets en met openbaar vervoer 
5. beleef en geniet! 
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Voor deze Mobiliteitsaanpak is ambitie 4, ‘te 
voet, te fiets en met het openbaar vervoer’ de 
meest bepalende. Andere ambities geven 
daaraan wel verdere randvoorwaarden mee. 
Samenvattend geldt dat de Mobiliteitsaanpak 
moet bijdragen aan de bereikbaarheid, 
duurzaamheid, leefbaarheid en levendigheid 
van Het Nieuwe Rivium. 
 
De gebiedsontwikkeling gaat uit van een 
gemêleerd werk-woongebied. Daarom moet 
de Mobiliteitsaanpak zowel rekening houden 
met de nodige bestaande gebruikers, als ook 
aantrekkelijk zijn voor een groot aantal 
nieuwe, maar andere gebruikers.  
 
 

1.4  De beleidskaders 

Voor Rivium zijn de volgende beleidskaders 
van belang. 
 

Rijk 
In de toekomst zal de Omgevingswet intreden. 
Onderdeel van deze nieuwe wet is de 
Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De NOVI 
geeft richting aan de inrichting van Nederland, 
onder andere op het gebied van de 
verstedelijkingsopgave. In eerste instantie 
komen hiervoor locaties in beeld nabij 
openbaar vervoer-knooppunten. De NOVI 
geeft inzicht in het stedelijk gebied dat binnen 
tien minuten fietsafstand van een openbaar 
vervoer-knooppunt ligt.  
 
Rivium wordt tot dat stedelijk gebied 
gerekend en is daarmee een potentiele locatie 
voor geconcentreerde verstedelijking.  
 
Mobiliteit wordt gezien als een onmisbaar 
onderdeel van nieuwe stedelijke ontwikkeling. 
De NOVI staat voor een multimodale 
benadering, wat moet resulteren in een ander 
mobiliteitsgedrag. Een systeemsprong in het  

 
 
 
 
 
 
 
 
openbaar vervoersysteem, de uitrol van smart 
mobility en het realiseren van  
hoogwaardige vervoer- en logistieke hubs is 
nodig om de autoafhankelijk te doen 
afnemen. Gemeenten, regio’s en provincies 
krijgen de opdracht om te treffen maatregelen 
uit te werken in een 
bereikbaarheidsprogramma.  
 
Metropoolregio Rotterdam–Den Haag (MRDH) 
Strategische bereikbaarheidsagenda (2013)  
De MRDH benoemt als hoofdopgave voor 
hoog stedelijke gebieden (waartoe Het 
Nieuwe Rivium gaat behoren) het versterken 
van aantrekkelijke, multifunctionele woon-, 
werk- en voorzieningen-milieus in hoge 
dichtheid. Het aandeel van openbaar vervoer 
en fiets in de modal split moet daarbij hoog en 
stijgende zijn. Het gebruik van openbaar 
vervoer en fiets krijgt zelfs de overhand ten 
opzichte van de auto. Daarbij worden de 
volgende deelopgaven vermeld: 
 

• snelle, frequente en betrouwbare 
openbaar vervoer-corridors met goede 
multimodale toegangspunten 

• versterken aantrekkelijkheid en 
bereikbaarheid van Intercity hoofdknopen 

• fiets als centrale modaliteit in de 
woongebieden 

• autotoegankelijkheid garanderen, met 
betrouwbare aansluitingen op en 
bundelvorming via het hoofdwegennet.  

 

MIRT-verkenning oeververbinding regio 
Rotterdam (2019) 
Op 16 juli 2019 zijn Rijk en regio een pakket 
aan maatregelen overeengekomen dat de 
bereikbaarheid van de regio Rotterdam moet 
verbeteren. Het pakket is samengesteld op 
basis van de pré-verkenning en aanvullende 
informatie uit de onderzoeken A16- en Algera-
corridor.  
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Het pakket aan maatregelen (dat verder wordt 
uitgewerkt) bestaat uit:  
 

• een nieuwe multimodale oeververbinding 
tussen Kralingen en Feijenoord 

• maatregelen om de capaciteit en 
doorstroming op de Algera-corridor op te 
waarderen 

• een treinstation Stadionpark 

• een hoogwaardige openbaar 
vervoerverbinding tussen Zuidplein en 
Kralingse Zoom 

• een hoogwaardige openbaar 
vervoerverbinding tussen Zuidplein en 
Rotterdam Centraal via de Maastunnel 

• maatregelen op de A16, waaronder het 
weefvak ten zuiden van de Van 
Brienenoordbrug tussen Terbregseplein en 
Knooppunt Ridderkerk. 

 
Programma Duurzame mobiliteit MRDH 

• reductie van 30% CO2 uitstoot ten opzichte 
van 2025. 

 
Gemeente Capelle aan den IJssel 
Structuurvisie 2030 
Het is de ambitie om een openbaar vervoer 
verbinding te realiseren tussen De Esch en 
Rivium. Verder wordt gestreefd naar een 
optimale balans tussen mobiliteit, 
leefbaarheid en veiligheid door: 
 

• optimalisering van verkeersstromen 

• veilig fietsverkeer 

• versterking en verduurzaming van het 
lokaal openbaar vervoer 

• versterken van de stedelijke structuur, de 
leefbaarheid en de verkeersveiligheid 

• minder milieubelasting, energiegebruik en 
ruimtegebruik door verkeer 

• openbaar vervoer over water. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Koersdocument Duurzaam Capelle 

• van fossiel naar duurzaam 

• van bezit naar gebruik 

• meer ruimte voor de fiets 

• gedragsverandering 

• balans in vraag en aanbod van energie, 
door opslag en verdeling in smart grid  

• meervoudig ruimtegebruik 

• meer deelauto’s en deelfietsen. 
 

Duurzaam Capelle 2019-2022 

• Capellenaren stimuleren om hun woning 
of bedrijf beter te isoleren en percelen te 
vergroenen 

• aardgasvrij bouwen in gebieden waar 
ontwikkelingen nu om een 
warmteoplossing vragen 

• aan het eind van 2022 zijn 3.400 
woningequivalenten aardgasvrij 

• meer duurzame energieopwekking via 
70.000 zonnepanelen in 2022 

• slimme klimaatadaptieve maatregelen; 

• samen met Capelse bedrijven meer 
grondstoffen hergebruiken 

• terugbrengen van hoeveelheid restafval 
per bewoner tot 100 kg per jaar. 

 
GVVP 2010 - 2020 
Het motto van dit plan is ‘slim reizen’. Dit 
wordt gerealiseerd door: 
 

• mensen verleiden gebruik te maken van 
andere vervoerswijzen 

• infrastructuur beter benutten; 

• negatieve effecten op bereikbaarheid, 
leefbaarheid en verkeersveiligheid 
verminderen 

• fietsen stimuleren en fietsklimaat 
verbeteren 

• barrières voor voetgangers wegnemen;  

• auto faciliteren en alternatieve 
vervoerswijzen verkennen bij 
parkeerproblemen. 
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Parkeerbeleid (2015) 
De Parkeernota en parkeernormen zijn een 
beleidsregel en worden gebruikt bij de 
invulling van bevoegdheden op grond van de 
Wet ruimtelijke ordening (vaststellen 
bestemmingsplan), Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (omgevingsvergunning, 
afwijken van het bestemmingsplan) en APV 
(evenementen). Wanneer een te hoge 
parkeerdruk gepaard gaat met onvoldoende 
benutting van bestaande (private) 
parkeerplaatsen, neemt de gemeente het 
initiatief om met eigenaren tot optimalisatie 
van het gebruik te komen.  
 
Paraplu Bestemmingsplan Parkeren (2018) 
de Nota Parkeerbeleid 2015 geeft aan dat 
afwijken van de normen onder specifieke 
situaties mogelijk is. Om de situaties beter te 
beschrijven is er in 2018 via het Paraplu 
Bestemmingsplan Parkeren vastgelegd 
wanneer dat mag. Het heeft echter de 
voorkeur om met het vaststellen van het 
gebiedspaspoort 2.0 RIVIUM ook een 
bestuurlijk besluit te nemen voor een lagere 
parkeernorm. 
 
Bestemmingsplan Rivium (2013) 
Een inventarisatie naar mogelijkheden en 
beperkingen van dit bestemmingsplan heeft 
aan de basis gestaan van het gebiedspaspoort.  
 
 

1.5  De uitgangspunten  

Het Gebiedspaspoort 2.0 RIVIUM is een 
beleids-document dat de ambities en 
uitgangspunten van de gemeente Capelle aan 
den IJssel schetst voor de ontwikkeling van 
Rivium. Een milieueffectrapportage hoeft in 
deze fase niet te worden vastgesteld. Wel 
geldt de randvoorwaarde van een gedegen 
onderbouwing van het Gebiedspaspoort en 
daarin te maken keuzes op onder andere  

 
 
 
 
 
 
 
 
mobiliteit en bereikbaarheid. Daarmee is de 
toon gezet voor deze Mobiliteitsaanpak, die 
geldt als een belangrijke pijler voor de 
onderbouwing van de uitgangspunten van het 
gebiedspaspoort met betrekking tot 
woningaantallen, bereikbaarheid en 
ontsluiting van het gebied. Bij de procedure 
om te komen tot een omgevingsvergunning 
wordt een MER-procedure doorlopen. 

 

Op basis van de ambities en beleidskaders 
hanteert deze Mobiliteitsaanpak vijf 
uitgangspunten: 
 

1. bereikbaarheid als voorwaarde voor 
gebiedsontwikkeling 

2. optimale modal split 
3. dagelijkse functies op fiets- en loopafstand 
4. beleving, reistijd en betrouwbaarheid van 

fiets en openbaar vervoer is excellent 
5. infrastructuur is op tijd op orde. 
 
Deze uitgangspunten zijn hiernaast concreet 
uitgewerkt en vormen het kader van de in 
deze Mobiliteitsaanpak vermelde maatregelen 
(hoofdstuk 3).  
 
De Mobiliteitsaanpak gaat uit van een 
totaalpakket aan maatregelen. Het nastreven 
van de realisatie van het totale pakket van 
maatregelen is een voorwaarde voor het 
slagen van de Mobiliteitsaanpak.  
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Bereikbaarheid: voorwaarde voor 
gebiedsontwikkeling 
Auto | Onder een goede auto-bereikbaarheid 
van Rivium wordt verstaan dat de toekomstige 
congestie op en rondom Rivium niet 
verslechtert ten opzichte van een situatie 
zonder transformatie. Reistijden voor het 
autoverkeer mogen alleen toenemen als dit 
het gevolg is van langere routes.   
 

Fiets en voetganger | De kracht van de fiets 
ligt in flexibiliteit, snelheid en gemak. Deze 
voordelen worden alleen benut wanneer alle 
wegen in Rivium geschikt zijn voor de fiets. 
Wel is er verschil in kwaliteitsniveaus: 
 

Hoogwaardige regionale en snelle fietsroutes 
bevinden zich op maximaal 500 meter van 
woning of werk.  
 

Het hoofdfietsnetwerk verbindt Rivium met 
omringende wijken en is binnen 200 meter 
bereikbaar. 
 

De basisstructuur leidt tot de voordeur en 
moet voldoen aan de basiskwaliteit die nodig 
is om fietsen veilig en prettig te maken. 
 

Lokale voorzieningen, waaronder bijvoorbeeld 
de ParkShutlle-haltes zijn direct en veilig te 
voet bereikbaar zijn. De oversteekbaarheid 
van wegen is goed.   
 

Openbaar vervoer | Binnen 400 meter 
loopafstand dient een halte te liggen van hoog 
frequent openbaar vervoer. Openbaar vervoer 
met een bezetting vanaf 85% wordt als 
onplezierig ervaren, dus moet tijdig worden 
geïnvesteerd in voldoende capaciteit. 
 

Gedrag en smart mobility |Sommige 
gedragsmaatregelen zijn een ontwikkelings-
voorwaarde, zoals het vaststellen van lage, 
maximale parkeernormen en bijbehorende 
verplichtingen voor ontwikkelende partijen. 
Daarnaast is het van belang om bij oplevering 
van woningen of voorzieningen de auto-
alternatieven, in ieder geval in basisvorm 
beschikbaar te hebben. Het betrekken van een 
nieuwe woning is namelijk hèt moment om te 
kiezen voor auto-alternatieven.  
 
 
 
 
 

Optimale modal split 
Uitgangspunt is dat nieuwe gebruikers van 
Rivium veel gebruik maken van openbaar 
vervoer, fiets en deelmobiliteit. Lage, 
maximale parkeernormen zijn noodzakelijk, 
zodat autogebruikers ook werkelijk kiezen 
voor de alternatieven. Daarnaast is een laag 
autogebruik noodzakelijk om de bereikbaar-
heid in de toekomst te garanderen. Het 
raadsvoorstel voor aanpassing van de 
parkeernormen is in de bijlage opgenomen.  
 

Voor bestaande werknemers geldt het uit-
gangspunt dat het autogebruik met tenminste 
10% afneemt, bijvoorbeeld door stimulatie 
van een werkgeversaanpak op het gebied van 
mobiliteit. De 10% afname is gebaseerd op de 
afname volgens het landelijk gemiddelde.  
 
Dagelijkse functies op fiets- en loopafstand 
Wijk gebonden voorzieningen, zoals winkel, 
crèche, koffiebar, basisschool, sportschool, 
huisarts, openbaar vervoer-halte of verblijfs-
groen liggen op fiets- en loopafstand van de 
woning (maximaal 400 meter). Deze afstand is 
voor Rivium reëel. (uitz. Rivium Quadrant). 
Wijk overstijgende voorzieningen, zoals een 
winkel- en uitgaanscentrum bevinden zich op 
maximaal 5 km (20 minuten fietsen). 

 
Beleving, reistijd en betrouwbaarheid van fiets 
en openbaar vervoer is excellent 
De beleving van de reis per openbaar vervoer 
en fiets bepaalt voor een groot deel de 
groeimogelijkheden van deze modaliteiten. Bij 
fietsen en lopen wordt daarom ingezet op 
comfort, fijnmazig netwerk en een veilige en 
prettige beleving. Voor het openbaar vervoer 
zijn directe verbindingen, een hoge frequentie 
en hoogwaardige haltes en goede 
voorzieningen belangrijk. 
 
Infrastructuur op tijd op orde 
Met de oplevering van woningen dient de 
infrastructuur voor de bereikbaarheid van 
lokale voorzieningen en openbaar vervoer-
haltes met het langzaam verkeer op orde te 
zijn. Tegelijk dienen deelalternatieven bij 
oplevering aanwezig en aantrekkelijk te zijn. 
Bijvoorbeeld deelauto’s of de (inpandige of bij 
openbaar vervoer haltes) oplaadmogelijkheid 
voor elektrische fietsen. 

2 
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2.1  Bestaande situatie 

Gemotoriseerd verkeer 
De autobereikbaarheid van Rivium staat nu, in 
de situatie zonder volledig gebruik van de 
beschikbare ruimte volgens het bestemmings-
plan al behoorlijk onder druk. Er is veel hinder 
in de spitsen en veel parkeeroverlast op de 
openbare weg. 
 
Het autogebruik bij de bedrijven op Rivium in 
het woon-werkverkeer is hoog, met een 
aandeel van 65% in de zomer en 75% in de 
winter. Gemiddeld bedraagt het aandeel auto 
in woon-werkverkeer in de regio 68% [Bron: 

KiM, mobiliteitsbeeld 2017]. De oorzaak hiervan ligt 
in de ontwikkeling van Rivium als business-
park, begin jaren ‘90 van de vorige eeuw. 
Overwegend kantoren en in bescheidener 
mate bedrijfsruimtes bepalen het beeld. 
Evenals de auto die er van oudsher veel 
ruimte heeft. Met leaseauto’s in de arbeids-
voorwaarden, veel parkeercapaciteit en een 
ligging aan de A. van Rijckevorselweg en A16. 
 

Openbaar vervoer 

De ParkShuttle is volgens een enquête onder 

gebruikers een bovengemiddeld goed 

gebruikte vorm van openbaar vervoer en 

heeft een positief imago. De ParkShuttle rijdt 

via een vrijliggende baan van metrostation 

Kralingse Zoom naar de eindhalte aan de 

Rivium 4e Straat. Tot voor kort konden 

openbaar vervoer-reizigers in de ochtend- en 

avondspits ook gebruik maken van buslijn 95, 

die Rivium verbond met metrostation 

Capelsebrug. De buslijn is inmiddels 

opgeheven. Het gebruik van de buslijn is altijd 

aan de lage kant geweest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richting het centrum van Rotterdam is het 
openbaar vervoer concurrend ten opzichte 
van de auto. Op de langere afstand heeft het  
die concurrende positie niet.  
 

Fietsers 

Het fietsnetwerk van Rivium (zie onderstaand) 

heeft meerdere aansluitingen op het regionale 

fietsnetwerk. Een belangrijke schakel in het 

fietsnetwerk, tussen de Rivium Westlaan en 

Fascinatio Boulevard ontbreekt. Een schakel 

die de verbinding vormt naar bijvoorbeeld het 

centrum van Rotterdam en het metrostation 

Kralingse Zoom. Daarnaast voldoet de 

uitvoering niet overal aan de eisen die er 

vanuit comfort, veiligheid en aantrekkelijkheid 

worden gesteld. Zo bestaat de verharding 

vaak uit tegels in plaats van asfalt. Bij de 

haltes van de ParkShuttle en de watertaxi 

ontbreken stallingsvoorzieningen. 

 

Voetgangers 

Het netwerk voor voetgangers bestaat uit alle 

straten in Rivium. De meeste voorzieningen 

hebben ook de gewenste kwaliteit. Langs de 

Schaardijk en Rivium Promenade (zuidzijde) 

ontbreken voorzieningen. Daardoor komen 

voetgangers moeilijk bij de waterzijde van de 

Nieuwe Maas (watertaxi). De oversteek-

baarheid van de Rivium Boulevard en Rivium 

Promenade behoeven aandacht. 
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regionale fietsroute 
gemeentelijke fietsroute 

Inclusief ontbrekende schakels 



 
 
 
 
 
 

2.2  Verdere verstedelijking 

Tot 2030 kent de Zuidelijke Randstad een 
grote verstedelijkingsopgave. De focus ligt 
daarbij op binnenstedelijk bouwen door 
verdichting en transformatie. Zo ontstaat 
ruimte voor 240.000 woningen. Meer dan de 
helft daarvan komt voor rekening van de 
Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Een 
regio die ook economisch hard groeit. De 
regio heeft verschillende zoekgebieden 
gedefinieerd. Deze worden verkend op hun 
potentie of verkeren al in een planologische 
voorbereidingsfase. Een aantal gebieden ligt in 
de invloedsfeer van Rivium (zie kaart blz. 10): 
 

1. Brainpark/Erasmus Universiteit Rotterdam 
2. Feijenoord City 
3. Rotterdam Alexander 
4. Kralingse Zoom. 
 

Samen met de ontwikkeling van (5) Rivium en 
(6) Fascinatio vormen zij een grootschalige 
ontwikkelzone aan beide zijden van de A16.  
 
Feijenoord City is als woningbouwlocatie op 
schaalniveau van de Ruimtelijk Economische 
OntwikkelStrategie van belang. De locatie is 
ook aangewezen als een economische 
toplocatie van regionaal belang. Net als de 
locaties Brainpark/ Erasmus Universiteit 
Rotterdam en Rotterdam Alexander. De 
locaties Kralingse Zoom en Rivium gelden als 
kansrijke transformatielocaties, waar vooral 
wordt ingezet op woningbouw. 
 
Gezien de (belangrijkste) bereikbaarheids-
knelpunten (zie kaart blz. 10) is er bij al deze 
locaties de noodzaak om de impact van de 
auto te beperken, onder andere door het 
netwerk voor langzaam verkeer en openbaar 
vervoer te versterken.  
 

2.3  Druk op regionaal netwerk 

De groei van de economie en aantal woningen 
in de regio leidt tot een forse toename van  

 
 
 
 
 
 
 
 

verkeer en daarmee bereikbaarheidsknel-
punten. De intensiteit op de Van Brienenoord-
brug neemt tussen nu en 2030 met 19% toe, 
van 230.000 naar 275.000 motorvoertuigen 
per etmaal. Op de Algerabrug stijgt de 
intensiteit met 7%, van 45.000 naar 48.000 
motorvoertuigen per etmaal. Ook het 
openbaar vervoernetwerk ondervindt een 
capaciteitsprobleem vanaf 2025. Met name 
het metronetwerk dreigt overbelast te 
worden. Dat geldt bijvoorbeeld op de voor 
Rivium belangrijke metrolijnen tussen 
Rotterdam centrum en Rotterdam Alexander. 
 
De regio werkt daarom aan grote 
infrastructurele projecten. De verlenging van -
de A16 tot aan de A13 is reeds gestart. Ook is 
de zoeklocatie voor een derde oever-
verbinding vastgesteld, namelijk Feijenoord 
City-Kralingse Zoom. Onderdelen van deze 
scope zijn een nieuw NS-station Stadionpark 
en de HOV-verbindingen Zuidplein-
Stadionpark-Kralingse Zoom (via de nieuwe 
oeververbinding) en Zuidplein-Erasmus 
Medisch Centrum-Rotterdam CS (via 
Maastunnelcorridor). Zo wordt het bestaande 
metronetwerk voldoende ontlast. Binnen de 
zoeklocatie voor de oeververbinding zijn 
diverse uitvoeringen mogelijk. Studies naar 
brug of tunnel, met of zonder autoverkeer en 
type openbaar vervoer resulteren eind 2020 in 
een voorkeursalternatief. Vervolgens is het 
mogelijk om een financiële reservering te 
maken in het Meerjarenprogramma 
Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). 
Volgens de gebruikelijke MIRT-procedures kan 
de oeververbinding er eind 2025 liggen, maar 
een langdurigere procedure is mogelijk. 
 
Gekoppeld aan de besluitvorming rondom de 
derde oeververbinding, is er voor een betere 
doorstroming op de Algera-corridor tot € 90 
miljoen beschikbaar. 
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Verstedelijkingsopgaven 
1. Brainpark Erasmus Universiteit Rotterdam 
2. Feijenoord City 
3. Rotterdam Alexander 
4. Kralingse Zoom 
5. Rivium 
6. Fascinatio 
 

Bereikbaarheidsknelpunten 
1. weefvak hoofdrijbaan en parallel-baan (zuidelijke richting) 
2. hoofd- en parallelrijbaan Van Brienenoordbrug  
3. aansluiting A. van Rijckevorselweg op A16 (diverse richtingen) 
4. aansluiting Rivium op A. van Rijckevorselweg (diverse richtingen) 
5. weefvak hoofd- en parallelrijbaan op en zuidkant van Algerabrug 
6. weefvak A16/A20 ten zuiden van Terbregseplein (zuidelijke richting) 
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2.4  Modelstudie huidig Rivium 

Met behulp van het verkeersmodel MRDH 
2016 is eerst de verkeersafwikkeling zonder 
transitie van Rivium in beeld gebracht. Dit is 
gedaan voor de bestaande situatie, de situatie 
in 2030 en de situatie in 2030 wanneer 
maximale invulling is gegeven aan het 
bestaande bestemmingsplan.  
 
Het basisjaar van het verkeersmodel (2016) is 
geactualiseerd met recente gegevens uit 
kentekenonderzoek en verkeerstellingen. 
Detail resultaten zijn opgenomen in de bijlage. 
 
Bestaande situatie 
In de bestaande situatie is er doorgaand 
verkeer op de route Rivium Boulevard-
Schaardijk. Dit verkeer rijdt niet via de N210, 
maar door Rivium en via het Toepad-Rivium 
Promenade-IJsseldijk naar de wijken Kralingse 
Veer en ’s Gravenland-Oost. Of door naar de 
Algerabrug, richting Krimpen aan den IJssel. 
Het model geeft, net als in de praktijk een 
zwaar belast netwerk weer. Dit is niet 
uitzonderlijk in de regio. 
 
In de avondspits kan het verkeer Rivium 
moeilijk verlaten door congestie op de N210.  
 
Situatie 2030 autonoom 
Dit scenario veronderstelt dat er in 2030 in 
Rivium 8.000 arbeidsplaatsen zijn en er geen 
transitie heeft plaatsgevonden. In 2030 is de 
A16 doorgetrokken naar de A13. 
 

Op de N210 bij Rivium rijden ruim 4.100 meer 
motorvoertuigen per etmaal. Op de Rivium 
Boulevard neemt het verkeer met ongeveer 
3.000 motorvoertuigen per etmaal toe. Er 
rijden dan ongeveer 16.500 motorvoertuigen 
per etmaal in Rivium. De huidige problemen, 
waaronder doorgaand verkeer via het Rivium 
verzwaren, waardoor het vanuit Rivium erg 
lastig is om in de avondpits de hoofdwegen te  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
bereiken. Dit geldt voor de route via Rivium 
Boulevard en Toepad-Rivium Promenade-
IJsseldijk. 
 
Situatie 2030 volgens bestemmingsplan 
Dit scenario veronderstelt een situatie waar in 
2030 de maximale invulling van het huidige 
bestemmingsplan wordt bereikt met 14.000 
arbeidsplaatsen op Rivium. 
 

De verkeersproblemen verzwaren ten 
opzichte van de autonome situatie 2030. Op 
de Rivium Boulevard neemt het verkeer toe 
met ruim 6.000 motorvoertuigen per etmaal. 
Er rijden dan ongeveer 22.500 motorvoer-
tuigen per etmaal. In de ochtendspits is 
Rivium moeilijk bereikbaar. Er worden wacht-
rijen verwacht tot het Kralingseplein. In de 
avondspits wordt het moeilijk om Rivium te 
verlaten. Zowel aan de noordzijde (congestie 
op N210), als zuidzijde zijn er wachtrijen over 
de hele lengte van de Rivium Boulevard. De 
spitsuren zijn zeer zwaar belast, omdat 
werknemers vooral in de spitsperioden rijden. 
De bestaande knelpunten op het Toepad, 
Rivium Promenade en IJsseldijk verzwaren 
(respectievelijk +2.400, +1.800 en +500 
motorvoertuigen/etmaal). 
 

2.5  Modelstudie transitie Rivium 

Vervolgens zijn de effecten van de transitie 
van Rivium onderzocht. Er is gerekend met 
5.000 woningen in 2030 (en een 
zekerheidsmarge van 20% om de 
verkeerseffecten met enige bandbreedte vast 
te stellen). De doorgerekende scenario’s zijn: 

• transitie (zonder maatregelen); 

• transitie + harde knip; 

• transitie + mobiliteitsaanpak + harde knip; 

• transitie + mobiliteitsaanpak, zonder knip; 

• transitie + mobiliteitsaanpak + zachte 
knip. 
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Transitie (zonder maatregelen) 
In dit scenario is Rivium in 2030 volledig 
getransformeerd naar 8.000 arbeidsplaatsen 
en 5.000 woningen. Het model gaat verder uit 
van 10% minder autogebruik door 
werknemers dan in de autonome situatie. 
Woningen genereren gemiddeld meer ritten 
dan arbeidsplaatsen. De focus ligt echter 
minder op de spits. 
 
De verkeersproblemen verzwaren in 
vergelijking met de autonome situatie 2030. 
Op de Rivium Boulevard neemt het vekeer toe 
met ongeveer 10.000 motorvoertuigen per 
etmaal en ongeveer 625 motorvoertuigen 
meer per spitsuur. Er rijden dan ongeveer 
26.500 motorvoertuigen per etmaal. In de 
ochtendspits is het Rivium goed te bereiken, 
maar ontstaat er congestie op de N210 tussen 
het Rivium en het Kralingseplein. In de avond-
spits is het zodanig druk dat zowel het uit- als 
inrijden van het Rivium nauwelijks mogelijk is. 
 
De druk op de route Toepad-Rivium 
Promenade-IJsseldijk neemt toe met 2.100 a 
2.700 motorvoertuigen per etmaal, waardoor 
ook daar de huidige capaciteitsproblemen 
toenemen. 
 
Transitie + harde knip 
In dit scenario is er aanvullend op de transitie 
een afsluiting (‘knip’) gerealiseerd op de 
Rivium Boulevard. Dit heeft als gevolg dat 
minder doorgaand verkeer via het Rivium rijdt 
(4.200 mvt/etmaal). Dit leidt niet per se tot 
een betere bereikbaarheid van het Rivium, 
maar verbetert vooral de leefbaarheid op het 
Rivium. 
 
De harde knip zorgt ervoor dat verkeer 
richting de Schaardijk moet omrijden via de 
Rivium 1e straat en Rivium Quadrant. Uit het 
verkeersmodel is ook op te maken dat er meer 
verkeer via het Toepad en de Van 
Beethovenlaan rijdt (en in mindere mate de 
N210). Bij de Van Beethovenlaan is dit vooral 
verkeer dat nu nog via Toepad en/of Rivium 
Boulevard en de IJsseldijk naar Capelle West 
rijdt. De effecten op de IJsselmondselaan zijn 
verwaarloosbaar, als gevolg van een 
combinatie van de langere afstand en de 
lagere snelheid en capaciteit van deze route. 

Transitie +Mobiliteitsaanpak + harde knip 
Deze voorliggende Mobiliteitsaanpak bestaat 
uit een aantal infrastructurele maatregelen. 
Naast de ‘knip’ op de Rivium Boulevard zijn er 
aanvullende maatregelen genomen op de 
kruispunten: 

• Rivium Boulevard – N210; 

• Rivium Boulevard – Rivium 1e straat; 

• Rivium Boulevard – Rivium Promenade; 

• IJsselmondselaan – Schaardijk/IJsseldijk; 

• Alle kruispunten Toepad.  
 
Tevens is een lage parkeernorm toegepast op 
de woningbouw, om zodoende het 
autogebruik van inwoners te beperken.  
 
Er is een forse afname van verkeer. Op de 
Rivium Boulevard (nabij de aansluiting N210) 
neemt de verkeersdruk (ten opzichte van 
Transitie met knip) verder af met ruim 8.000 
mvt/etm. Dit is voornamelijk het effect van de 
lage parkeernorm op de verkeersproductie 
van en naar het Rivium.  
 
Tegelijkertijd worden de effecten van de 
overige infrastructurele maatregelen 
zichtbaar. De verkeerslichten en rotondes 
zorgen voor vertraging op de alternatieve 
routes via Toepad en Schaardijk/IJsseldijk. De 
verkeersdruk neemt af op deze wegen en 
verplaatst zich naar de N210.  
 
Door de realisatie van een verkeerslicht op het 
kruispunt IJsselmondselaan -Schaardijk/ 
IJsseldijk kan verkeer vanuit de 
IJsselmondselaan altijd veilig de dijk oprijden. 
De route langs de dijk wordt minder 
aantrekkelijk door de extra vertraging.   
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Transitie + Mobiliteitsaanpak, zonder knip 
Het doorvoeren van een knip op de Rivium 
Boulevard heeft impact op routes door 
Rivium. De vraag is of het nodig is om 
doorgaand verkeer op Rivium Boulevard 
onmogelijk te maken of kan een verkeersluwe 
inrichting van de Rivium Boulevard ook 
volstaan om de ambities uit het 
Gebiedspaspoort waar te maken? Daarvoor is 
een scenario doorgerekend met transitie van 
het Rivium en de Mobiliteitsaanpak (lage 
parkeernorm en infrastructurele 
kruispuntmaatregelen), in combinatie met een 
30 km/uur regime op de Rivium Boulevard. De 
weg blijft dus open voor doorgaand verkeer.  
 

Dit heeft tot gevolg dat intensiteit op de 
Rivium Boulevard tussen N210 en Rivium 1e 
straat toeneemt met 2.500 motorvoertuigen 
per etmaal ten opzichte van een situatie met 
knip. Tussen Rivium 1e en 2e straat is de 
toename nog hoger namelijk 3.250 
mvt/etmaal. Op dit deel van de Rivium 
Boulevard rijden ruim 11.000 mvt/etmaal. 
Met deze hoge intensiteiten is een 
verkeersluwe inrichting behorend bij een 30 
km/uur regime niet in evenwicht. De 
verkeersveiligheid komt in het gedrang bij 
zulke hoge intensiteiten. Daarmee kan de 
stedenbouwkundige wens, genoemd in het 
gebiedspaspoort 2.0 RIVIUM uitgaande van 
een ‘’woonhart met woonplein’’ op dit deel 
van de Rivium Boulevard ook niet worden 
vervuld. Wat verder opvalt, is dat er ook weer 
meer doorgaand verkeer over de Rivium 
Boulevard rijdt. Op de IJsseldijk rijden ook 
weer 2.000 mvt/etmaal meer. 
 
Transitie + Mobiliteitsaanpak + zachte knip 
Een scenario dat voortborduurt op het vorige 
scenario is de zogenaamde zachte knip. In dit 
geval kan het doorgaande verkeer alleen 
zigzaggend van noord naar zuid en vice versa 
door Rivium rijden. Ter hoogte van de knip op 
Rivium Boulevard ontstaan mogelijkheden 
voor een hogere kwaliteit van de openbare 
ruimte in het woonhart van Rivium. 
 
Het doorgaande verkeer door Rivium neemt 
ten opzichte van het Transitie scenario met 
Mobiliteitsaanpak zonder knip af met circa 
700 mvt/etmaal. Op de IJsseldijk rijden 1.400 

mvt/etmaal meer. De Westlaan en de 
Oostlaan worden een stuk drukker in dit 
scenario. Op het noordelijk deel van beide 
lanen rijden circa 4.000 mvt/etmaal meer. Op 
eenrichtingswegen in een 30 km/uur gebied 
zijn dat intensiteiten die niet passen bij een 
verkeersveilig wegennet. Een met het verkeer 
autonoom meerijdende ParkShuttle in dit deel 
van Rivium is niet mogelijk bij dergelijke 
intensiteiten. Vooralsnog is dit scenario niet 
mogelijk vanwege de verkeersveiligheid en 
doorstroming van de ParkShuttle.  

 

2.6  Toets uitgangspunt doorstroming 
 

In paragraaf 1.5 van deze Mobiliteitsaanpak is 
als uitgangspunt opgenomen dat 
transformatie van Rivium niet mag leiden tot 
een slechtere doorstroming ten opzichte van 
een situatie zonder transformatie. Op basis 
van verkeersintensiteiten alleen kan dat niet 
worden getoetst. Aanvullend op de 
modelstudie is door RHDHV daarom een 
dynamische simulatie van de bestaande 
situatie en een aantal scenario’s uitgevoerd. 
 
Huidige situatie 
In zowel de ochtend- als avondspits doet zich 
onder normale omstandigheden geen 
structurele wachtrijvorming voor. Op de 
noordelijke rijbaan van de N210 tussen 
aansluiting Rivium en het Kralingseplein is in 
de simulaties lichte vertraging te zien, maar er 
treedt geen terugslag op. 
 
Situatie 2030 volgens bestemmingsplan 
Het netwerk is dusdanig verzadigd dat vrijwel 
alle simulatieruns vastslaan en er geen 
betrouwbare data verzameld kan worden. 
 
Transitie (zonder maatregelen) 
Doordat er meer verkeer is  met een herkomst 
op het Rivium, neemt de vertraging op 
noordelijke rijbaan van de N210, tussen 
Rivium en het Kralingseplein toe. Op enkele 
momenten slaat de wachtrij terug tot het 
kruispunt N210-IJsselmondselaan, waardoor 
ook voor dit kruispunt een langere wachtrij te 
zien is. Tijdens de avondspits raakt het 
netwerk in de simulatieruns weer dusdanig 
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verzadigd dat er geen betrouwbare data 
verzameld kan worden.  
 
Transitie + mobiliteitsaanpak + harde knip 
De simulaties van de ochtendspits tonen een 
goed functionerende situatie, zonder 
structurele wachtrijvorming. De vertraging op 
de noordelijke rijbaan N210 tussen Rivium en 
het Kralingseplein is met de Mobiliteitsaanpak 
ook afgenomen. De knip op de Rivium 
Boulevard dwingt verkeer andere routes te 
kiezen. Niet meer via Schaardijk/IJsseldijk en 
Rivium Boulevard naar de N210, maar via de 
Van Beethovenlaan (vice versa). Hierdoor 
neemt het aantal weefbewegingen af op de 
noordelijke rijbaan N210 tussen Rivium en 
Kralingseplein, met als gevolg minder 
vertraging. 
 
In de avondspits zorgt de Mobiliteitsaanpak 
voor een goed functionerende verkeers-
situatie op Rivium. De lange wachtrijen op 
Rivium Boulevard doen zich door de harde 
knip niet meer voor. De beperkte vertraging 
op de noordelijke rijbaan N210 tussen Rivium 
en Kralingseplein blijft zich wel voordoen, net 
als in de variant Transitie zonder maatregelen.  
 
De harde knip op de Rivium Boulevard maakt 
dat verkeer andere routes kiest; niet meer via 
Rivium Boulevard en minder via de 
Schaardijk/IJsseldijk naar ’s Gravenland en 
verder, maar vooral via de N210. Dat leidt tot 
een toename van de wachtrijen op de N210, 
met name rondom de kruising Van 
Beethovenlaan. De gemiddelde wachtrijlengte 
neemt hier zowel op de Van Beethovenlaan 
toe, als op de N210 met terugslag tot de afslag 
IJsselmondselaan. Het dynamisch model 
doet geen uitspraken over de 
aantrekkelijkheid van de IJsselmondselaan als 
sluiproute bij congestie op de N210.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op basis van de statische berekeningen is er 
echter geen aanleiding om te verwachten dat 
verkeer 
in grote getale via de IJsselmondselaan gaat 
rijden. 
 
 

2.7  Toets uitgangspunt reistijden 
In paragraaf 1.5 is als uitgangspunt 
opgenomen dat transformatie van Rivium niet 
mag leiden tot een slechtere doorstroming. 
Reistijden voor het autoverkeer mogen alleen 
toenemen wanneer dat het gevolg is van een 
langere route. Om dat te toetsen zijn met het 
verkeersmodel voor een zestal relaties in de 
avondspits de reistijden berekend van en naar 
het Rivium en vergeleken met de autonome 
situatie in 2030 (Rivium zonder transitie). Dit 
is gedaan voor de scenario’s: 

• transitie + mobiliteitsaanpak, zonder knip; 

• transitie + mobiliteitsaanpak + harde knip; 

• transitie + mobiliteitsaanpak + zachte 
knip. 

 

Hieruit blijkt dat de meeste reistijden 
nauwelijks wijzigen, namelijk maximaal 20-40 
seconden. Wat opvalt is dat de tijden bij de 
zachte knip toenemen, mede door de extra 
afstand die op het Rivium zelf afgelegd moet 
worden. Daarnaast valt op dat bij de varianten 
met een knip de reistijd naar Capelle Centrum 
en Krimpen Centrum toeneemt met 2 minuten 
of meer. 

 

Hiermee blijft de kwaliteit van de huidige 
bereikbaarheid (2016) van het Rivium met de 
auto niet in alle varianten gehandhaafd. Ten 
opzichte van 2030 autonoom blijft deze met 
enige marge wel gehandhaafd, met 
uitzondering van de relaties met Krimpen en 
Capelle Centrum die bij de varianten met een 
knip minder wordt.   
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2.8  Conclusies modelstudie 
 

Een transitie van Rivium biedt kansen voor 
verbetering van de toekomstige verkeers-
situatie, zoals blijkt uit onderstaande 
grafieken. Voorwaarde is dat nieuwe 
bewoners en (nieuwe) werknemers beperkt 
gebruik maken van de auto. Het aantal 
parkeer-plaatsen mag daarom niet meer dan 
gemiddeld 0,6 per woning bedragen en het 
autogebruik van werknemers moet met 
tenminste 10% afnemen. Daarnaast is een 
knip noodzakelijk om doorgaand verkeer op 
het Rivium te weren. Rekening houdend met 
de aanwezigheid van de ParkShuttle verdient 
een harde knip een sterke voorkeur boven een 
zachte knip. Verder zijn compenserende 
maatregelen op de N210 en op de route 
Toepad-IJsseldijk noodzakelijk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Alleen dan kan de ambitie met betrekking tot 
woningaantallen worden gehaald en is 
realisatie van Rivium binnen de 
uitgangspunten (paragraaf 1.5) mogelijk. 
 
Ook met uitvoering van de volledige 
Mobiliteitsaanpak blijft de hoeveelheid 
verkeer op Rivium aanzienlijk. Ruim 13.000 
motorvoertuigen rijden per etmaal Rivium in 
en uit, en verdelen zich daarbij over de wegen 
binnen Rivium. Om de leefbaarheid in de 
straten op Rivium te garanderen, is het 
noodzakelijk om deze interne 
verkeersstromen te sturen. Bijvoorbeeld door 
een slimme positionering van entrees naar de 
parkeervoorzieningen. 
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3.1  Maatregelen voor trendbreuk 
Dat voor de ontwikkeling van Het Nieuwe 
Rivium een trendbreuk nodig is in vraag naar 
en aanbod van mobiliteit in dit gebied, blijkt 
duidelijk uit de modelstudie in hoofdstuk 2.  
 
Deze noodzaak loopt samen met gewijzigd 
mobiliteitsgedrag dat het Kennis Instituut 
Mobiliteit (KiM) in hun onderzoek. Een 
belangrijke signalering is dat onder inwoners 
van stedelijke gebieden in Nederland tussen 
2005 en 2015 een verschuiving heeft plaats-
gevonden naar het gebruik van meer 
duurzame vervoerwijzen. 
 
Naast de noodzaak voor de ontwikkeling van 
Rivium en de al ingezette verschuiving, is het 
ook nadrukkelijk het uitgangspunt van deze 
Mobiliteitsaanpak. Gebaseerd op de ambitie 
uit het Gebiedspaspoort en de beleidskaders.  
 
De Mobiliteitsaanpak richt zich daarom op het 
sterk verminderen van autobezit en -gebruik 
door het verlagen van de parkeernormen en 
het bieden van alternatieven voor auto-
verplaatsingen. Dit kan door stevig in te zetten 
op lopen, fietsen, openbaar vervoer, gedrag 
en slimme mobiliteit.  
 
Daarnaast voorziet de Mobiliteitsaanpak in 
het voorkomen en compenseren van enkele 
nadelige effecten in de omgeving van Rivium. 
 
Een groot en divers maatregelenpakket is in 
beeld, verdeeld over vier categorieën: 
 

• auto 

• langzaam verkeer (fiets en voetganger) 

• openbaar vervoer 

• gedrag en slimme mobiliteit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
3.2  Concurrentiepositie OV en fiets 
De in dit hoofdstuk benoemde maatregelen 
voor openbaar vervoer en fiets zijn 
noodzakelijk om de concurrentiepositie ten 
opzichte van de auto te verbeteren. Daarbij 
wordt met name de concurrentie op reistijd 
bedoeld. Door RHDHV is daarvoor de VF factor 
berekend voor het meest gewenste scenario, 
namelijk transitie met Mobiliteitsaanpak en 
harde knip. De VF factor is een indicator 
waarbij de reistijd van het OV en de fiets 
gedeeld wordt door reistijd met de auto op 
hetzelfde traject. 
 
In het gewenste scenario is het mede vanwege 
de lage parkeernorm en de langere looptijd 
naar een beschikbare parkeerplaats minder 
aantrekkelijk om met de auto naar het Rivium 
te komen. Ook is het zuidelijk deel van het 
Rivium door de knip minder goed bereikbaar 
vanaf de N201 voor de auto.  
 
Daarnaast wordt door investeringen in het 
openbaar vervoer (uitbreiding ParkShuttle) en 
fietsvoorzieningen voor beide modaliteiten 
meer kwaliteit geboden. Het OV is alleen bij 
bestemmingen als Feijenoord-City en Krimpen 
Centrum niet concurrerend (Vf factor > 2). 
 
Ook voor de fiets is deze factor berekend. De 
fiets heeft op deze afstanden een goede 
concurrentie positie. Zelfs naar de 
bestemmingen verder weg, zoals Rotterdam 
Centrum, Krimpen Centrum en Alexandrium is 
de fiets net zo snel als de auto (Vf =1) 
 
  

3.  MAATREGELEN 
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capaciteit 
N210-Rivium Boulevard 

Rivium 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.3 Maatregelen auto 

Lage parkeernormen 

De parkeernorm in Rivium gaat gemiddeld 0,6 
parkeerplaats per woning bedragen en is een 
maximum parkeernorm. Gecombineerd met 
het aanbieden van uitstekende alternatieven, 
wordt hiermee het autobezit, en daarmee 
autogebruik beperkt. De lage parkeernorm is 
verder uitgewerkt in paragraaf 3.5 (maat-
regelen gedrag en slimme mobiliteit) 
 

Opheffen straatparkeren 

Openbare parkeerplaatsen worden bij her-
inrichting van wegen verwijderd. Door straat-
parkeren kan de lage parkeernorm worden 
geeffectueerd zonder dat dit leidt tot overlast 
in de (directe) omgeving. De vrijkomende 
ruimte kan worden benut voor groen, lopen 
en laden & lossen bij bestaande bedrijven. 
 

Bestaande capaciteit met Free Floating 
Uit parkeeronderzoek blijkt dat in het gebied 
ruim voldoende parkeercapaciteit aanwezig is, 
mits efficiënt benut. Dit is mogelijk door 
bestaande en nu nog onderbenutte parkeer-
capaciteit op eigen terrein bij de transformatie 
van Rivium beter en voor iedereen 
beschikbaar te stellen en de beschikbare, niet 
bezette parkeerplaatsen middels Free Floating 
informatie beschikbaar te hebben voor 
weggebruikers die in Rivium arriveren. 
 

Fall-back 
De kans dat het sturen van de verkeers-
productie van het Rivium onvoldoende werkt  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
is beperkt. De lage parkeernorm in combinatie 
met inzet op lopen, fietsen, openbaar vervoer  
en smart mobility biedt daarvoor voldoende 
zekerheid. Het Kennis Instituut Mobiliteit 
(KiM) neemt immers het gewijzigde 
mobiliteitsgedrag in stedelijk gebied al sinds 
2005 waar. Ook experts zien grote kansen 
voor de adoptie van MaaS aan de randen van 
de grootstedelijke gebieden [BRON: KiM 2019]. 
Daarnaast zijn er diverse vergelijkbare 
ontwikkelingen waar dezelfde koers succesvol 
is ingezet. Bijvoorbeeld in Havenstad 
(Amsterdam), Merwede kanaalzone (Utrecht), 
Brinkhorst (Den Haag), Katendrecht/Kop van 
Zuid (Rotterdam) en Schieveste (Schiedam). 
Bij al deze ontwikkelingen is uitgegaan van 
een lage parkeernorm. Vaak nog lager dan de 
hier voorgestelde 0,6. Tenslotte is de 
omgeving vanuit Rivium, met de ParkShuttle 
en/of met de fiets goed bereikbaar. De 
metrostations liggen op 5 minuten fietsen of 8 
minuten met de ParkShuttle. Het centrum van 
Rotterdam en Capelle liggen op respectievelijk 
20 en 15 minuten fietsen of 20 minuten 
openbaar vervoer. Intercity stations liggen op 
20 minuten fietsen of 15 minuten met het 
openbaar vervoer (Blaak). 
 

Voorkomen moet wel worden dat de lage 
parkeernormen elders leiden tot parkeer-
overlast. De kans daarop is zeer gering, omdat 
Rivium een duidelijk afgebakend gebied 
betreft. De afstand tot vrije parkeerplaatsen in 
Kralingse Veer is minimaal 300 meter en 
daarmee nauwelijks aantrekkelijk als 
alternatief. Mocht uit monitoring blijken dat 
toch sprake is van overloop, dan is dit 
beheersbaar door het invoeren van betaald- 
of vergunningenparkeren.  
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Aanpassingen verkeersstructuur 

Uit de modelstudie (paragraaf 2.4) blijkt dat 
het aanpassen van de verkeersstructuur 
mogelijkheden biedt voor een verkeersluw 
verblijfsgebied en daarmee een betere 
kwaliteit van de openbare ruimte en het 
wonen in het hart van Rivium. De aanzienlijke 
hoeveelheid doorgaand verkeer op de Rivium 
Boulevard kan worden ontmoedigd door de 
Rivium Boulevard op te heffen tussen Rivium 
1e Straat en Rivium 4e Straat.  
Een dergelijke structuur ontmoedigt het 
doorgaande verkeer en leidt er toe dat een 
reis met de fiets en/of het openbaar vervoer 
beter concurreert met de auto. 
 

De hoeveelheid gemotoriseerd verkeer 
van/naar Rivium blijft aanzienlijk. Ruim 13.000 
motorvoertuigen rijden per etmaal Rivium in 
en uit, en verdeelt zich daarbij over de wegen 
binnen Rivium. Om de leefbaarheid in de 
straten in Rivium te garanderen is het 
noodzakelijk deze interne verkeersstromen te 
sturen. Bijvoorbeeld door de ligging en 
ingangen van de parkeervoorzieningen. 
 

Reconstructie N210-Rivium Boulevard 

De modelstudie (paragraaf 2.4) toont aan dat 
extra capaciteit op dit kruispunt noodzakelijk 
is. Dat kan door op de afritten van de N210 
een extra opstelstrook te realiseren voor 
verkeer naar Rivium. 
 

Aanpassingen N210 (Algera-corridor) 

De Algera-corridor is bij diverse partijen 
onderwerp van studie en aanpassingen. Er is 
tot € 90 miljoen voor verbeteringen 
beschikbaar vanuit het besluit van 16 juli 2019 
met betrekking tot de derde oververbinding. 
Aanpassingen leiden tot een aantrekkelijkere 
route voor het huidige doorgaande verkeer via 
de Rivium Boulevard. 
 
 
 
 
 
 
 

Reconstructie kruispunten Toepad 

De kruispunten van het Toepad met de Rivium 
Promenade, het Rivium Quadrant en de 
Kralingse Zoom zijn nu uitgevoerd als 
voorrangskruispunten. Bij het aanpassen van 
de verkeersstructuur (knip in de Rivium 
Boulevard) rijdt meer verkeer via het Toepad. 
Rotondes op deze locaties voorkomen 
nadelige effecten daarvan. De rotondes zijn 
inpasbaar, kennen een grotere capaciteit en 
zijn een veilige kruispuntvorm voor alle 
weggebruikers. 
 

Reconstructie kruispunten Rivium Promenade-

IJsseldijk 

Bewoners van het Kralingse Veer ervaren in 
spitsperiodes problemen bij het op- en 

afrijden van de IJsseldijk. Een VRI (en in de 

toekomst een i-VRI) op dit kruispunt verbetert 
de doorstroming en voorkomt onnodige 
risico’s. 
 

Een (i-)VRI op de kruispunten van de Rivium 
Promenade met de Rivium Boulevard en 
Schaardijk (west) maakt het mogelijk de 
ParkShuttle veilig te laten passeren. 
 

Meerdere VRI’s op de route Rivium 
Promenade-IJsseldijk hebben een 
ontmoedigende werking voor doorgaand 
verkeer. De route via de Algera-corridor wordt 
hierdoor aantrekkelijker.  
 
Reconstructie Rivium Boulevard-1e Straat 
Aanpassing van de VRI is noodzakelijk ten 
behoeve van een betere doorstroming, de 
verlegging van de ParkShuttle en veilige 
oversteek van langzaam verkeer. 
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Rivium 

 

 

 

 

3.4 Maatregelen fiets 
Vooral jongeren en jong-volwassenen in hoog 
stedelijk gebied zijn verantwoordelijk voor een 
forse stijging van het fietsgebruik en 
vermindering van het aantal autokilometers 
Deze doelgroep hecht waarde aan uitstekende 
fietsvoorzieningen van en naar onderwijs-
clusters, recreatieve locaties en overstap-
mogelijkheden voor het openbaar vervoer 
[BRON: KIM]. 
 
Voor oudere fietsers wordt de elektrische fiets 
steeds belangrijker. Deze ontwikkeling zien we 
ook in het woon-werkverkeer, waardoor 
steeds grotere afstanden met de (elektrische 
fiets) worden afgelegd. 
 
Dit stelt nieuwe eisen aan de fiets-
infrastructuur, zoals ruim vormgegeven 
fietspaden en veilige stallingsvoorzieningen 
met laadmogelijkheid bij herkomst én 
bestemming [BRON: KIM]. 
 
Tenslotte is de voetganger en fiets een 
belangrijke factor in de aantrekkelijkheid van 
het openbaar vervoer. Zij spelen daarom een 
belangrijke rol in de zogenaamde first en last 
mile: de voetganger speelt een belangrijke rol 
tot 400 meter van lokale voorzieningen en 
openbaar vervoer haltes. De fiets speelt een 
belangrijke rol tot 1,5 kilometer.  
 
De langzaam verkeer maatregelen in deze 
Mobiliteitsaanpak zijn op deze behoeftes 
afgestemd. 
 

Snelfietsroute Rotterdam-Gouda 

Het tracé voor een snelfietsroute tussen 

Rotterdam en Gouda (F20) is vastgesteld (zie 

bovenstaande kaart). De fietsroute verbindt 

Rotterdam, Kralingen-Crooswijk, Capelle aan 

den IJssel en Nieuwerkerk aan den IJssel met 

Moordrecht en Gouda. De route verloopt op 

Capels grondgebied via de ’s-Gravenweg. 

 

 

 

 

 

 

 

De werkzaamheden vinden plaats in 2020. De 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het 

Rijk dragen via een subsidie bij. 

 

Uitbreiding snelfietsroutenetwerk 
In het onderzoek van de Provincie Zuid-
Holland naar de snelfietsroute Rotterdam-
Gouda wordt ook de haalbaarheid van een 
aanvullende route verkend. Deze moet meer 
zuidelijk komen te liggen. 
 
Aansluiting op snelfietsroutes 
Om de snelfietsroute Rotterdam-Gouda van 
optimaal nut voor Het Nieuwe Rivium te laten 
zijn, is het van belang om hier vanuit Rivium 
goed, op maximaal 500 meter aan te sluiten. 
Daarmee ontstaat ook een meerwaarde voor 
de first en last mile-aansluiting op het 
openbaar vervoer, omdat de snelfietsroute 
aansluit bij de metrostations Kralingse Zoom 
en Capelsebrug. 
 
Door zijn ligging is de F20 niet binnen het 
gestelde uitgangspunt van 500 meter 
bereikbaar. Het is daarom noodzaak in te 
zetten op realisatie van de zuidelijker gelegen 
snelfietsroute. 
 
In de huidige situatie is de meest directe 
verbinding naar de F20 via de Rivium 
Boulevard-Fascinatio Boulevard-Bahialaan. 
Deze route, met een lengte van 1,6 tot 2,0 
kilometer voldoet echter niet aan de eisen 
voor een goed voor- en natransport. Voor de 
korte termijn is dit echter wel de beste route 
naar de F20 en de metrostations. Om deze 
aan de inrichtingseisen te laten voldoen, 
wordt het westelijke fietspad op de Rivium 
Boulevard over de N210 opgeheven, zodat het 
fietspad aan de oostelijke zijde kan worden 
verbreed. 
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Aan de westzijde is een directere aansluiting 
mogelijk naar de Kralingse Zoom. In het 
verlengde van de Rivium Westlaan ontbreekt 
echter een oversteek van de N210. De 
haalbaarheid van een fietsbrug op deze locatie 
wordt onderzocht in de nog op te stellen 
gemeentelijke Mobiliteitsvisie (2020/2021). In 
het Metropolitaan fietsnetwerk wordt deze 
ontbrekende schakel ook benoemd. De brug 
kan daardoor meedingen voor subsidiegelden 
van de MRDH (tot 70%). 
 
Hoofdfietsroutes Rivium 
Langs de Rivium 1e Straat wordt het fietspad 
verplaatst naar de zuidzijde van de weg. 
Hierdoor kan de kruising met de ParkShuttle 
eenvoudiger worden uitgevoerd.  
 
De transformatie biedt mogelijkheden voor 
aanpassingen van de fietsroutes. Onderzocht 
wordt of de fietsvoorzieningen in rood asfalt 
kunnen worden uitgevoerd. 
 
De verbinding van Rivium naar Capelle voldoet 
door het hoogteverschil en de daarmee 
gepaard gaande bochtstralen niet aan de 
eisen voor een hoofdfietsroute. Door de 
huidige brug te vervangen kan dit worden 
aangepast. 
 
De fietsverbinding richting De Esch (en verder 
richting Rotterdam) verdient aandacht. Met 
name de verbetering van de passage(s) van de 
A16 is daarin van belang, zowel in kwaliteit als 
in directheid. Dit is samen met onder andere 
Rotterdam te beschouwen in het kader van 
toekomstverkenningen voor de omgeving van 
de A16.  
 
Basisstructuur 
Het basisnetwerk is het netwerk dat leidt tot 
de voordeur. Dit moet voldoen aan de 
basiskwaliteit die nodig is om fietsen veilig en 
prettig te maken. Vrijliggende voorzieningen 
zijn niet noodzakelijk, mits de straten voldoen 
aan een goede verblijfsomgeving. Dit betekent 
concreet maximum snelheden van 30 km/uur 
en niet meer verkeer dan 5.000 motor-
voertuigen per etmaal. De transitie voldoet 
hieraan. 
 
 

In overleg met de gemeente Rotterdam wordt 
de functie van de Schaardijk opnieuw 
beschouwd. Voor de bereikbaarheid van de 
Waterbushalte aan de Schaardijk zijn voet- en 
fietsvoorzieningen tot aan de Waterbushalte 
gewenst.  
 

Het autovrij maken van (een deel van) de 

Schaardijk autovrij wordt daarbij overwogen.  

  
De oversteekbaarheid van de Rivium 
Boulevard wordt onder andere verbeterd door 
het aanbrengen van een VRI op de 
kruispunten met de Rivium Boulevard en de 
Schaardijk (zie ‘Maatregelen auto’).  
 

Fietsstallingen openbaar vervoer haltes 

In de directe omgeving van alle haltes van de 
ParkShuttle worden goede stallingen 
gerealiseerd. Inclusief een dockingstation van 
deelfietsen bij de eindhalte van de 
ParkShuttle, dichtbij de halte van de 
Waterbus. Op korte termijn wordt tevens de 
fietsstallingscapaciteit bij metrostation 
Kralingse Zoom uitgebreid.  
 
Voetganger 
Alle straten in Het Nieuwe Rivium worden 
voorzien van trottoirs. Daarmee is niet alleen 
de positie van de voetganger overal goed, 
maar ontstaan ook goede looproutes naar de 
haltes van de ParkShuttle, die op nooit meer 
dan 400 meter en in de meeste gevallen niet 
meer dan 100 tot 200 meter loopafstand 
liggen. Haltes worden voorzien van voldoende 
en comfortabele wachtmogelijkheden. Indien 
noodzakelijk wordt voorzien in maatregelen 
ter ondersteuning van de oversteekbaarheid 
van de drukkere wegen in het Rivium.  
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3.5 Maatregelen openbaar vervoer 

Verlengen tracé ParkShuttle 

De ParkShuttle is al sinds 1999 een 
vertrouwde vorm van openbaar vervoer in 
Rivium. De ParkShuttle verbindt Rivium met 
metro- en busstation Kralingse Zoom. Op dit 
moment wordt hard gewerkt om het tracé 
deels te verleggen en uit te breiden. Nieuwe 
haltes worden toegevoegd op de Rivium 
Boulevard en Schaardijk. Hierdoor bedraagt de 
loopafstand tot een halte nooit meer dan 400 
meter, in de meeste gevallen zelfs niet meer 
dan 100 tot 200 meter. De werkzaamheden 
zijn in 2020 gereed. Ook wordt het huidige 
type voertuig vervangen, door versie 3.0 met 
meer comfort en capaciteit. Het voertuig rijdt 
op het nieuwe tracédeel deels gemengd met 
het overige verkeer en met aangepaste 
snelheid. Op de bestaande vrijliggende baan 
kan de Shuttle een hogere snelheid dan nu 
bereiken.  
 
Uitbreiden netwerk ParkShuttle 
Op termijn is het denkbaar dat het tracé nog 
eens wordt verlengd of met een nieuw tracé 
wordt uitgebreid. Daarbij kan de verbinding 
worden gezocht met De Esch en nieuwe 
openbaar vervoer-voorzieningen die daar 
worden getroffen bij realisatie van de derde 
oeververbinding. Zo wordt een wens vanuit de 
gemeentelijke Structuurvisie ingevuld. Al is dit 
niet met een tram, zoals de Structuurvisie 
vermeldt, maar met de ParkShuttle. Een 
verbinding met Capelsebrug is ook denkbaar. 
 

Uitbreiding capaciteit ParkShuttle 

De capaciteit wordt stapsgewijs uitgebreid. Dit 
is gekoppeld aan de voortgang van de 
gebiedsontwikkeling. In 2021-2022 wordt het 
aantal shuttles uitgebreid van 6 naar 10. Of 
verdere uitbreiding naar 12 shuttles (de 
maximale capaciteit) de komende 10 jaar  
 

 
 
 
 
 
 
 
nodig is, valt op dit moment nog niet in te 
schatten.   
 
Innovatie ParkShuttle 
Om de ParkShuttle in gemengd verkeer te 
laten rijden en om de toekomstige capaciteit 
te vergroten zijn meerdere innovaties nodig. 
Daarmee blijft dit systeem een wereldwijde 
koploper. Voor het rijden in gemengd verkeer 
wordt nieuwe technologie ontwikkeld. Deze 
wordt in 2020 voor het eerst op de nieuwe 
route getest. Na het verlenen van een 
vergunning door de Rijks Dienst Wegverkeer, 
als pilot voor de experimenteerwet, gaat de 
ParkShuttle ook met passagiers rijden. Om een 
veel groter aantal reizigers te kunnen 
vervoeren dan nu, wordt ‘platooning’ 
ontwikkeld. Dat betekent dat de Shuttles met 
onderlinge communicatie op kortere afstand 
dan gebruikelijk tot hun directe voorligger 
kunnen rijden. Zo ontstaat een compacte 
formatie van voertuigen die een gedeelte van 
of de complete route afleggen. De techniek is 
nodig om de beperkingen in de route door 
enkelbaans-onderdelen op te heffen. 
 

Halte Waterbus 

In 2022 halteert de Waterbus voor het eerst 
aan de Schaardijk bij het Zalmhuis. Dit is op 
170 meter loopafstand van de eindhalte van 
de ParkShuttle en een dockingstation van 
deelfietsen gelegen. De gemeente Capelle 
gaat een samenwerking aan met de gemeente 
Rotterdam om tijdig een halte met 
bijpassende faciliteiten te realiseren voor de 
Waterbus, zodat op het moment dat Rivium 
ontwikkeld wordt al invulling is gegeven aan 
een openbaar vervoer-knoop. Vanaf 2022 is er 
een nieuw contract.  
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Definitieve openbaar vervoerknoop Rivium 

In een later stadium (uitvoering waarschijnlijk 
na 2025) krijgt de openbaar vervoerknoop ter 
hoogte van het Zalmhuis/Waterbus zijn 
definitieve vorm. Dan is er sprake van een 
volwaardige Waterbushalte met dito 
verbindingen naar de regio. De eindhalte van 
de ParkShuttle wordt hiervoor verplaatst. De 
definitieve openbaar vervoerknoop vraagt om 
een hoogwaardige inrichting met goede 
voetganger- en fietsvoorzieningen. 
Aanvullende voorzieningen voor de reiziger 
zijn denkbaar. In overleg met de gemeente 
Rotterdam wordt hiervoor de functie van de 
Schaardijk opnieuw beschouwd. 
 

Openbaar vervoer-knoop Rotterdam 

Alexander 

Rotterdam Alexander is het meest dichtbij 
gelegen Intercity-station. Dit station wordt 
momenteel verbouwd en er zijn vergevorde 
plannen voor de aanpak van de buitenruimte. 
Er ontstaat fors meer ruimte voor het veilig 
stallen van fietsen. Ook de voetganger krijgt 
meer ruimte door de verbinding met het 
busstation te verbeteren. 
 

Kralingse Zoom 

Voor de nieuwe generatie ParkShuttles zijn -
aanpassingen aan de halte Kralingse Zoom 
noodzakelijk. Dit maakt het mogelijk om de 
reiziger een betere wachtruimte en 
overstapmogelijkheid te bieden. Een tijdelijke 
oplossing wordt voorbereid. Na 2025, 
wanneer de stroom reizigers van en naar 
Rivium beduidend toeneemt, wordt de halte 
verder aangepast.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Buslijn 95  

In 2019 is buslijn 95 (RET) komen te vervallen. 
De ParkShuttle is te concurrend ten opzichte 
van de bus. Daarmee vervalt ook de directe 
aansluiting op metrostation Capelsebrug. Om 
de toekomstige Rivium-gebruiker optimale 
keuzevrijheid te bieden, worden gesprekken 
met de RET opgestart om buslijn 95 in ieder 
geval als buurtbus te handhaven.  
 
Later, wanneer het inwoneraantal van Rivium 
verder groeit en de behoefte aan mobiliteit 
dus toeneemt, wordt onderzocht of er weer 
sprake kan zijn van een volwaardige buslijn, 
die naast de ParkShuttle functioneert. Een 
verbinding met Capelsebrug of Rotterdam 
Alexander ligt dan voor de hand.  
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3.6 Maatregelen gedrag en slimme  
 mobiliteit 

 

Parkeernormen 

Met de “klassieke” gemeentelijke 
parkeernormen uit 2015 (en de daaraan 
gekoppelde verkeersgeneratie) zal een groot 
bereikbaarheidsprobleem ontstaan. Het levert 
te veel voertuigen op wat resulteert in: 
 

• een te hoge parkeerbehoefte (veel 
oppervlakte) 

• te veel ritten (verplaatsingen), waardoor 
er grote kans op congestie is. Deze 
effecten hebben een negatief effect op de 
toekomstige leefbaarheid in de wijk. 

 
Dit wordt voorkomen door differentiatie in de 
parkeernormen aan te brengen. In een nieuw 
vast te stellen beleidsregeling (zie bijlage 
Parkeernormen Rivium) wordt onderscheid 
gemaakt in deelgebieden. Rivium wordt 
daarbij aangewezen als een zeer sterk 
stedelijk gebied (rest bebouwde kom) waar 
een lagere parkeernorm dan elders in de 
gemeente van toepassing is. Deze indeling 
komt overeen met de landelijke CROW-
methodiek.  
 
Rivium zal beschikken over uitstekend 
openbaar vervoer, goede fietsvoorzieningen, 
deelauto’s en deelfietsen. Het is daarom 
verantwoord om een lagere parkeernorm toe 
te passen dan landelijk gebruikelijk is. 
Hetzelfde gebeurt nu in vergelijkbare 
gebiedsontwikkelingen, zoals Havenstad 
(Amsterdam), Merwede kanaalzone (Utrecht), 
Brinkhorst (Den Haag), Katendrecht/Kop van 
Zuid (Rotterdam) en Schieveste (Schiedam).  
 
De parkeernorm in Rivium gaat gemiddeld 0,6 
parkeerplaats per woning bedragen en is een 
maximum parkeernorm.  
 

 
 
 
 
 
 
 

First en last mile-openbaar vervoer 

Bij metrostation Kralingse Zoom is een P+R 
gelegen. Bezoekers of werknemers van Rivium 
bereiken deze gemakkelijk vanaf de Ring 
Rotterdam. Vervolgens is er met de 
ParkShuttle een directe en hoogfrequente 
openbaar vervoer-verbindingen naar Rivium. 
Men kan hier ook de OV-fiets nemen. Voor het 
gebruik van de P+R moet worden betaald.  
  
De P+R Capelsebrug is gratis, maar door het 
vervallen van lijndienst 95 ontbreekt hier een 
openbaar vervoer-verbinding met Rivium. Het 
is wel mogelijk om gebruik te maken van de 
OV-fiets. 
 
Aan de Schaardijk, direct naast de Van 
Brienenoordbrug en ter hoogte van de 
eindhalte van de ParkShuttle wordt een 
kleinere P+R gerealiseerd. Ook hier is parkeren 
op afstand mogelijk. 
  

Deelmobiliteit en Mobility as a Service (MaaS) 

Een groeiend aantal mensen hecht minder 
belang aan het bezit van een auto. Vanwege 
de kosten (een kleine auto kost maandelijks al 
snel €200 aan vaste lasten, terwijl de bezitter 
dan nog geen kilometer heeft gereden). En 
omdat het tot minder zorgen leidt. Bovendien 
wil een autobezitter ook wel eens gebruik 
maken van een (elektrische) fiets of scooter, 
het openbaar vervoer of een ander 
vervoersmiddel met bijvoorbeeld meer  
laadvermogen.  
 
Door (elektrische) auto’s en fietsen te delen, 
dragen de gebruikers bij aan een schoner 
milieu, een lagere parkeerdruk en een 
efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte. 
Bovendien heeft men het comfort van reizen 
met de nieuwste modellen auto’s en fietsen. 
Zij worden ook nog eens ontzorgd in het 
onderhoud, schoonmaken en bij pech.  
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Voor deze weggebruikers is deelmobiliteit een 
optimale oplossing. Vooral wanneer er 
duidelijkheid is over de kosten en wanneer het 
reserveren, afrekenen en verkrijgen van 
toegang tot een vervoersmiddel met één app 
te regelen is. Dit concept heet Mobility as a 
Service (MaaS) en groeit flink in stedelijk 
gebied en inmiddels ook daarbuiten.   
 
De meeste aanbieders van deelmobiliteit 
volgen daarnaast ook de ontwikkelingen in de 
markt van EHV’s (electric light vehicles). Deze 
is sterk in ontwikkeling. Aanbieders van 
deelmobiliteit nemen nieuwe voertuigen, 
zoals de elektrische step snel op in hun 
service. 

 
In Rivium zullen op minimaal drie locaties in 
de openbare ruimte deelfietsen worden 
aangeboden: bij het Zalmhuis/Waterbushalte 
en bij de ParkShuttles haltes op de Rivium 1e 
Straat en Rivium 4e Straat. 
 
Naast de fysieke realisatie is het bij 
deelmobiliteit en MaaS dat de relevante 
mobiliteitsinformatie (digitaal) beschikbaar is. 
Bijvoorbeeld het aantal en locatie van 
beschikbare deelauto’s. 
 
Mobiliteitshub 
Het aanbieden van deelmobiliteit en MaaS is 
het meest effectief en kansrijk als dit collectief 
door alle ontwikkelende partijen gebeurt, in 
één of meerdere centrale mobiliteitshubs. 
Voor werkgevers wordt het dan 
aantrekkelijker om in MaaS te participeren en 
dit als secundaire arbeidsvoorwaarde aan te 
bieden.  
 
Het heeft de voorkeur om een mobiliteitshub 
te koppelen aan een openbaar vervoer-halte. 
De mobiliteitshub kan tevens een functie 
hebben bij het verminderen van ritten voor de 
stedelijke distributie. Pakketdiensten kunnen 
in dat geval gebruik maken van lockers (met 
eventueel een koel- of warmhoudfunctie). 
 

 

 

 

Free Floating informatie parkeren 
De inzet is om het gebruik van bestaande 
parkeerterreinen van gevestigde bedrijven te 
optimaliseren. Daarvoor is het noodzakelijk 
middels Free Floating informatie beschikbaar 
te hebben voor weggebruikers die in Rivium 
arriveren. 
 
Smart grid elektrische parkeervoorzieningen  
Het aantal elektrische auto’s neemt snel toe. 
Het streven is dat in 2030 in Nederland geen 
nieuwe auto’s meer verkocht worden die 
aangedreven zijn met fossiele brandstof. Het 
aantal laadmogelijkheden moet daarom fors 
uitgebreid en aangepast worden. Snelladers 
zijn in de toekomst standaard nodig op 
parkeerlocaties. Dat vraagt om aanpassingen 
aan het elektriciteitsnetwerk, dat veel 
zwaarder belast wordt. Gebouwen moeten 
daarop voorbereid zijn. Een smartgrid kan 
hierin centraal staan, waarbij auto’s ook zelf 
energie aan het netwerk terug geven. Nieuwe 
parkeervoorzieningen worden voor tenminste 
20% uitgerust met een laadmogelijkheid, maar 
voorbereid op een uitbreiding naar 100%. 
 
Fietsstallingen bij woningen EV-ready 
In overleg met de ontwikkelende partijen 
worden inpandige fietsenstallingen bij 
woningen niet alleen royaal opgezet, maar 
ook voorbereid op elektrisch laden. Bij 
oplevering is 20% van de stallingscapaciteit 
voorzien van een laadmogelijkheid, maar 
bouwkundig is het mogelijk om dit uit te 
breiden naar 100%. 
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Mobiliteitsmakelaar 
Zonder maatregelen komt een groot deel van 
de verkeersproductie van Het Nieuwe Rivium 
voort uit het autogebruik van bestaande 
werknemers. Zij moeten verleid worden om, 
net als de nieuwe bewoners, gebruik te maken 
van de alternatieven. Een werkgeversaanpak 
met bijvoorbeeld spitsmijden, fietsstimule-
ringsprogramma, spitsmijden en openbaar 
vervoer-probeerpas is in voorbereiding. Dit 
wordt uitgebreid met MaaS. Inzet is 
ondersteuning door de Verkeersonderneming. 
Op termijn kan deze rol structureel worden 
opgepakt door een mobiliteitsmakelaar. 
 

Monitoren 

De Mobiliteitsaanpak sluit aan op trends die in 

hoog stedelijk gebied worden waargenomen. 

Het is nog onconventioneel en berust soms op 

innovaties die het bestaansrecht nog moeten 

bewijzen. Dat kan leiden tot risico’s voor de 

gebiedstransformatie en bereikbaarheid. 

Monitoren op de vijf uitgangspunten van de 

Mobiliteitsaanpak, in samenwerking met de 

gemeente Rotterdam, MRDH en Provincie 

Zuid-Holland, is daarom een randvoorwaarde. 

Hierdoor kan tijdig worden bijgestuurd. 

Bijvoorbeeld door aanvullende 

randvoorwaarden te stellen of nieuwe 

mobiliteitsmaatregelen te nemen. In overleg 

met genoemde partijen wordt een 

monitoringsplan opgesteld 

 

3.7 Uit te werken maatregelen 

Logistiekmakelaar 

De logistiek van bestaande bedrijven kan 
mogelijk conflicteren met de leefbaarheid op 
Het Nieuwe Rivium. In de transformatiefase  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
van het gebied geldt dat ook voor het 
tijdelijke, maar omvangrijke bouwverkeer. Een 
goede coördinatie door een logistiekmakelaar 
is een goede beheersmaatregel. Het leidt 
bovendien tot ontzorging van werkgevers en 
projectontwikkelaars. Ook bevoorrading van 
winkels en andere voorzieningen en 
gebundelde afval-verzameling kan hierin een 
rol spelen. De Verkeersonderneming kan een 
rol spelen bij het aanstellen van een 
logistiekmakelaar. Rekening houdend met het 
algemene belang, heeft het de voorkeur dat 
de logistiek-makelaar door de gemeente 
wordt aangestuurd en niet door 
ontwikkelende partijen.  
 

3.8 Toekomstige optimalisaties 

Derde oeververbinding  

Voor de oostflank van Rotterdam wordt de 
bereikbaarheid per auto en openbaar vervoer 
voor de komst van een oostelijke oeverbinding 
verbeterd. Dat heeft ook een positief effect op 
Het Nieuwe Rivium. Uit de Resultatennota 
Pre-verkenning oeververbindingen Rotterdam 
blijkt dat de regio het meest gebaat is bij een 
verbinding ter hoogte van De Esch in 
Rotterdam. Inmiddels is op 16 juli 2019 
hiertoe besloten. Een nieuwe oeververbinding 
op deze locatie doet de verkeersintensiteit op 
de Van Brienenoordbrug afnemen met 
13.100-20.900 voertuigen per etmaal. Zo 
ontstaat ruimte voor doorontwikkeling van 
locaties langs de ring, waaronder Rivium.  
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Deze Mobiliteitsaanpak schetst op hoofdlijnen 
de toekomstige bereikbaarheid van Rivium. Na 
vaststelling van de aanpak wordt gestart met 
de verdere uitwerking in een uitvoeringsplan. 
Maatregelen, verantwoordelijkheden en een 
bijbehorend tijdspad worden dan uitgewerkt. 
Van de infrastructurele maatregelen is wel al 
een indicatie te geven van hoe we deze voor 
ogen zien. 
 

4.1 Schetsontwerpen 
 

Reconstructie Rivium 1e Straat 
De weg is een voorname schakel in de 
hoofdfietsstructuur, maar is in de bestaande 
situatie onvoldoende direct en comfortabel. 
Verplaatsing van het fietspad naar de zuidzijde 
van de weg voorkomt ongewenst oversteken. 
Ook ontstaat een eenvoudigere inrichting van 
het kruispunt met de ParkShuttle. De 
aanpassingen leiden tot een volledige 
reconstructie en biedt ook kansen voor 
verbeteringen ten behoeve van gemotoriseerd 
verkeer (bijvoorbeeld 30 km/uur). 
 

Fietsbrug Rivium Kralingse Veer 
De fietsbrug tussen Rivium en Kralingse Veer 
wordt vervangen door een nieuw exemplaar 
die beter past bij een hoofdfietsroute.  
 

Kruispunt N210-Rivium Boulevard 
De rijstrookindeling bij de verkeerslichten 
wordt aangepast. Zo kan er meer verkeer van  
en naar Rivium rijden. De fietsstructuur wordt 
aangepast, waardoor de capaciteit van het 
kruispunt verder wordt uitgebreid.  
 

Reconstructie Toepad 
Op het Toepad zijn drie rotondes en een 
rijbaanreconstructie gewenst om de 
toegenomen verkeersstroom veilig af te 
wikkelen en fietsers meer prioriteit te geven. 
Het betreft de kruispunten met Kralingse 
Zoom, Rivium Quadrant en Rivium Promenade 
 

VRI IJsselmondselaan 
Door realisatie van een VRI kan het verkeer 
vanuit de IJsselmondselaan altijd sneller en 
veiliger de Schaardijk oprijden. De route langs 
de dijk wordt minder aantrekkelijk door de 
extra vertraging. 

 

 
 

4.2  Kosten 
De schetsontwerpen zijn geraamd op kosten: 
 

Reconstructie Rivium 1e Straat                      € 1.435.000 
Fietsbrug Rivium-Kralingse Veer    € 310.000 
Kruispunt N210-Rivium Boulevard    € 316.000 
Reconstructie Toepad (wegvak)                    € 1.100.000 
Rotonde Toepad-Kralingse Zoom    € 483.000 
Rotonde Toepad-Rivium Quadrant    € 518.000 
Rotonde Toepad-Rivium Promenade    € 500.000 
VRI-IJsselmondselaan    € 186.000 

 
 
 
 
 

4.  VERVOLGPROCES 
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