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Bereikbaarheid, veiligheid en een gezond leefklimaat zijn basisvoorwaarden om Rotterdam 
en het Westland aantrekkelijk te houden voor bewoners en bedrijven. Als georganiseerd 
bedrijfsleven zijn wij ervan overtuigd dat om dit te realiseren er een essentiële schakel in 
het mobiliteitsnetwerk van de Zuidvleugel ontbreekt: de Nieuwe Waterwegverbinding, een 
oeververbinding ten westen van de Beneluxtunnel.

Een nieuwe oeververbinding over of onder de Nieuwe Waterweg zorgt voor betrouwbare reistijden, 
betere veiligheid bij calamiteiten, het terugdringen van congestie en de luchtvervuiling die daar-
mee gepaard gaat. Een Nieuwe Waterwegverbinding is daarom naast infrastructuurprojecten als de 
A4 Delft-Schiedam, verbreding A15, verbinding A13/A16 en A4 Hoogvliet-Klaaswaal cruciaal voor 
de versterking van de economische structuur van de Zuidvleugel. 
Aanleg van de Nieuwe Waterwegverbinding biedt de kans om de ontwikkeling van de Zuidvleugel 
van nieuwe impulsen te voorzien. Bovendien maakt de Nieuwe Waterwegverbinding het wegen-
netwerk robuuster en betrouwbaarder omdat er een alternatieve route aan wordt toegevoegd. De 
doorstroming op het wegennet wordt minder beïnvloed door ongevallen. Met name de A15 is hier 
gevoelig voor. 
Uit diverse overheidsnota’s, waaronder het Urgentieprogramma Randstad, blijkt dat de overheid en 
het bedrijfsleven het eens zijn dat de Nieuwe Waterwegverbinding noodzakelijk is voor een goede 
bereikbaarheid van de Mainport Rotterdam en de Greenport Westland en met spoed moet worden 
gerealiseerd. Alle reden om woorden in daden om te zetten.

In 2006 heeft het georganiseerde bedrijfsleven het voortouw genomen om op basis van een quick 
scan een schatting te maken van de haalbaarheid van een (deels) privaat gefi nancierde oever-
verbinding. Om een nauwkeuriger en beter beeld te krijgen, is in 2007 gestart met een onderzoek. 
Daarbij zijn de belangrijke maatschappelijk effecten op bereikbaarheid, veiligheid en luchtkwali-
teit onderzocht en is gekeken naar mogelijkheden voor private fi nanciering. 
Voor vier varianten zijn de technische, ruimtelijke en fi nanciële haalbaarheid uitgewerkt: 
de Blankenburgtunnel, de Oranjetunnel, de Oranjebrug en de Maasvlaktetunnel. 
Voor de uitvoering van dit onderzoek is de expertise van gespecialiseerde adviesbureaus, landelijke 
en regionale overheden en de initiatiefnemers gebundeld, waarbij gebruik is gemaakt van de meest 
recente gegevens en de beste methodieken. Daarnaast heeft het Universitair Platform Publiek 
Private Samenwerking de methodiek becommentarieerd en heeft de Bank Nederlandse Gemeenten 
de fi nanciële modellering bekeken. Beide partijen zijn, onafhankelijk van elkaar, positief over de 
gehanteerde aanpak en de betrouwbaarheid van de resultaten.

In deze brochure zijn de uitkomsten samengevat. Op basis van de analyses kunnen we de volgende 
drie hoofdconclusies trekken:

•  De aanleg van de oeververbinding heeft positieve maatschappelijke effecten op de bereikbaar-
heid, leefbaarheid en veiligheid van de regio.

• De oeververbinding kan voor een deel met privaat geld worden gefi nancierd.
•  De uitkomsten geven alle aanleiding om de samenwerking tussen bedrijfsleven en overheden te 

intensiveren en de studie met prioriteit uit te werken.

Met de aanleg van de nieuwe verbinding geven we de economie in de regio een positieve impuls!

Kamer van Koophandel Rotterdam, Kamer van Koophandel Haaglanden, 
Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, Transport en Logistiek Nederland, EVO, The Greenery, 
NedMobiel, Greenport Zuid-Holland, Sequoia, Gemeente Westland
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Maatschappelijke effecten spelen een belangrijke rol bij de keuze om een nieuwe oeverver-
binding aan te leggen. Hoe waarborgt een nieuwe verbinding de doorstroming in de Zuid-
vleugel? En wat is de impact op de bereikbaarheid van het havengebied en de Greenports in 
het Westland en Barendrecht? Hoe draagt een oeververbinding bij aan een veiligere situatie 
op Voorne-Putten en in de Rotterdamse haven? Hoe verbetert het project de leefbaarheid in 
de gemeenten langs de A15? In deze studie wordt hier antwoord opgegeven.

Er is voor gekozen om onderzoek te doen op drie locaties die in onderzoeken van overheden en 
het Havenbedrijf Rotterdam naar voren kwamen als dé locaties waar aanleg het meest haalbaar is 
en waarvoor het meeste maatschappelijk draagvlak gecreëerd kan worden. Voor vier varianten is 
de haalbaarheid uitgewerkt: de Blankenburgtunnel, de Oranjetunnel en Oranjebrug (op dezelfde 
locatie) en de Maasvlaktetunnel. 

Op tijd op de plaats van bestemming

Een oeververbinding is nuttig wanneer er een positief effect is op de reistijden en op de door-
stroming op het aanliggende wegennet. Daarnaast moet de verbinding een bijdrage leveren aan 
de robuustheid, zodat bij verkeersongevallen van alternatieve verbindingen gebruik kan worden 
gemaakt. Door de toename van het goederenvervoer en de autonome groei van het wegverkeer tot 
2020 worden de Beneluxtunnel en de Van Brienenoordbrug kwetsbare schakels in het netwerk. 

Een extra tunnel of brug neemt deze druk weg en 
beschermt daarmee ook het onderliggende wegennet. 

Er is dan immers een betrouwbaar 
alternatief.
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Uit onderzoek naar de effecten op de reistijden naar de haven en de Greenport blijkt dat op een 
totale reistijd van gemiddeld circa 45 minuten de reistijd vanuit de noordoever naar de haven in 
de ochtendspits met 10 tot 20 minuten afneemt. 

De analyse laat ook zien dat het aantal potentiële arbeidskrachten voor de haven toeneemt: 
maximaal 200.000 personen meer dan in de situatie zonder oeververbinding zijn binnen een half 
uur in de haven.
Daarnaast is er een positief effect voor de inwoners in de regio die in een groot aantal situaties 
veel sneller op de plaats van bestemming zijn, bijvoorbeeld bij winkel- of ziekenhuisbezoek. 

Wanneer er een Nieuwe Waterwegverbinding wordt aangelegd, heeft dit gevolgen voor de inten-
siteit op het hele wegennetwerk in de regio Rotterdam en het Westland. De kans op congestie 
neemt af.

Aanleg van een tunnel of brug heeft een afname van de verkeersintensiteit op de A4 Benelux-
tunnel, A16 Van Brienenoordbrug en A15 Botlektunnel tot gevolg. Bij eventuele aanleg van de 
Blankenburgtunnel levert dit op het traject A20 Vlaardingen - West-Vlaardingen een toename 
van het verkeer op, maar dit kan worden opgevangen met de huidige wegcapaciteit, waarbij in de 
berekeningen is uitgegaan van nieuwe infrastructuur als de A4 Delft-Schiedam en de verbinding 
A13/A16.

Gezond wonen en werken

Een afname van de drukte op het hoofdwegennet zorgt ook voor minder verkeersdruk op het 
onderliggende wegennet. De doorstroming op het hoofd- en onderliggende wegennet zal toenemen 
wat de luchtkwaliteit positief zal beïnvloeden.

A4 Beneluxtunnel

A16 Van Brienenoordbrug

A15 Botlektunnel

A20 Vlaardingen - West-Vlaardingen

* Anders Betalen voor Mobiliteit

Referentiesituatie incl. ABvM* 
jaar 2020

185.000 verkeersbewegingen

232.000

120.000

77.000

Blankenburg-
tunnel

-12%

-1%

-18 %

+21%

Oranjetunnel 
of Oranjebrug

-9%

-1%

-13%

+2%

Maasvlakte-
Tunnel

-4%

-1%

-5%

-2%

Effecten op de verkeers-
intensiteit op het aan-
grenzende wegennetwerk
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Uit de analyses blijkt dat aanleg van de Nieuwe Waterwegverbinding een signifi cante bijdrage 
levert aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in de regio:
•  De effecten van een nieuwe oeververbinding op de luchtkwaliteit rond de A15 zijn afhanke-

lijk van de gekozen variant en verschillen per wegvak, maar zijn voor alle varianten positief.     
Aanleg van een westelijke oeververbinding kan daarentegen leiden tot lokale verslechtering van 
de luchtkwaliteit aan de noordzijde.

•  De grootste effecten worden bereikt doordat de congestie 
vermindert en er sprake is van verminderde uitstoot van 
stikstofdioxide.

•  De Oranjetunnel of -brug levert de grootste bijdrage aan 
het verbeteren van de luchtkwaliteit. De Maasvlaktetunnel 
scoort het laagst.

•  Aanleg van een oeververbinding levert positieve resultaten 
op die een waardevolle en substantiële aanvulling zijn op de 
maatregelen uit de bestaande luchtactieplannen.

Veiligheid boven alles

In een toekomst waarin de drukte op de weg toeneemt, is de 
zorg voor een veilige situatie onontbeerlijk. Bij een incident 
moeten betrokkenen zo snel mogelijk geëvacueerd worden 
en moeten hulpdiensten het gebied zo snel mogelijk kunnen 
bereiken. Bovendien maakt een verbetering van de evacua-
tietijd bedrijven bij calamiteiten minder kwetsbaar en wordt 
mogelijke economische schade beperkt.

In het onderzoek is de evacuatietijd berekend voor vier locaties:
• Haven West
• Rozenburg / Haven Oost
•  Brielle / Hellevoetsluis en omgeving
• Spijkenisse en omgeving
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Uit de berekeningen blijk het volgende:
•  Alle varianten van de oeververbinding zorgen voor snellere evacuatiemogelijkheden dan de 

huidige situatie.
•  De Blankenburgtunnel, Oranjetunnel en Oranjebrug verminderen de gemiddelde evacuatietijd 

met ongeveer 15%. De Maasvlaktetunnel zorgt voor een vermindering van 7%.

Conclusies

•  De aanleg van de Nieuwe Waterwegverbinding verbetert de doorstroming 
op het infrastructuurnetwerk en vergroot de robuustheid omdat er een 
alternatief is als verkeersongevallen optreden.

•  De reistijd vanuit de noordoever naar de haven en vice versa in de 
ochtend- en avondspits neemt door een nieuwe oeververbinding met 
maximaal 50 procent af.

•  Betere doorstroming leidt tot een verbetering van de luchtkwaliteit en 
levert een aantoonbare, waardevolle bijdrage aan de maatregelen van de 
bestaande luchtactieplannen. 

•  Een nieuwe tunnel of brug vergroot de veiligheid en zorgt voor snellere 
mogelijkheden het gebied te verlaten wanneer evacuatie noodzakelijk is.
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Om een helder beeld te krijgen van de technische, ruimtelijke en fi nanciële mogelijkheden 
van de aanleg van een nieuwe oeververbinding, is voor iedere variant een concept ontwor-
pen om zo de haalbaarheid en de mogelijkheden voor aansluiting op het bestaande wegen-
net te toetsen.

Voor de brugvariant is gerekend met een basculebrug met een doorvaarthoogte van 60 meter. 
Dit betekent dat het normale nautische verkeer op de Nieuwe Waterweg geen hinder van de brug 
ondervindt, maar dat voor bijvoorbeeld offshore transporten de brug geopend kan worden. Bij de 
tunnelvarianten is gerekend met een variant waarin de tunnel grotendeels geboord wordt en met 
een variant waarin de tunnel wordt afgezonken. Tot een bepaalde lengte, mede afhankelijk van 
de gekozen variant, is boren kostbaarder dan afzinken. Een tunnel af laten zinken zorgt wel voor 
overlast tijdens de aanleg. Uit het onderzoek blijkt dat het technisch en ruimtelijk mogelijk is om 
alle varianten aan te leggen, al is de brug vanwege de hoogte zeer complex. Een brug vormt wel 
een duidelijk landmark van de regio.

Investeringen

Op basis van de vier concepten is de benodigde investering begroot. Hierbij is gekeken naar de 
directe bouwkosten, de kosten van grondaankoop, engineering, de benodigde installaties voor 
de tunnels of de brug en naar de kosten voor de aansluiting en aanpassingen op het bestaande 
wegennet. Bij de raming is uitgegaan van een 2x2-baans autosnelweg. Voor de raming van de brug 
is uitgegaan van een technisch ontwerp zonder architectonische aanpassingen.

De Blankenburgtunnel vraagt de laagste investering, maar zal waarschijnlijk de meeste kosten met 
zich meebrengen voor compenserende maatregelen om de tunnel zo milieuvriendelijk mogelijk in 
te passen in het landschap.

Verkeersprognoses en opbrengsten 

Om de opbrengsten van de oeververbinding te berekenen, is uitgegaan van het principe van tol-
heffi ng. In de berekeningen is rekening gehouden met de invloed van de introductie van kilome-
terbeprijzing. De economische scenario´s zijn gematigd berekend. Dat wil zeggen dat er rekening

Geboorde tunnel 

Afgezonken tunnel

Brug 60 meter hoogte

Blankenburgtunnel

670

565

Nvt

Oranjetunnel

845

855

Nvt

Oranjebrug

Nvt

Nvt

985

Maasvlaktetunnel

915

950

Nvt

Benodigde investering 
in miljoenen euro’s

Prijspeil 1 januari 2007.
Aanvullend onderzoek zal inzicht moeten geven in de haalbaarheid van een bredere verbinding.
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Prijspeil 1 januari 2007.
Aanvullend onderzoek zal inzicht moeten geven in de haalbaarheid van een bredere verbinding.

is gehouden met aanleg van andere regionale hoofdinfrastructuur zoals de A4 Delft-Schiedam en 
dat de scenario’s niet berekend zijn met een optimale tolprijs. De resultaten zijn minimumwaarden 
en kunnen in de praktijk positiever uitvallen. 
De volgende tabellen geven de verkeersintensiteiten en de opbrengsten weer, waarbij met twee 
tarieven voor het jaar 2020 is gerekend:
• A = € 1 voor personenauto’s en € 3 voor vrachtvervoer (prijspeil 2007 € 0,75 en € 2,25)
• B = € 2 voor personenauto’s en € 6 voor vrachtvervoer (prijspeil 2007 € 1,45 en € 4,35)

Voor de Maasvlaktetunnel geldt dat alleen de B-variant is vermeld, de A-variant genereert een 
lagere opbrengst. De invloed van de Maasvlakte op de intensiteiten is ook berekend voor het jaar 
2033. De planning is dat Maasvlakte Twee dan volledig ontwikkeld en operationeel is. Het resul-
taat van die berekening is dat er geen duidelijk verschil bestaat tussen de verhoudingen van de 
intensiteiten van de varianten; het relatieve belang van de verbindingen blijft gelijk.

Financiering van het project

Onderzocht is op welke wijze dit essentiële project het beste gefi nancierd kan worden. Zonder ge-
degen onderzoek de overheid om volledige fi nanciering vragen, getuigt volgens de initiatiefnemers 
niet bepaald van een ondernemersmentaliteit. 
In het onderzoek is het uitgangspunt gehanteerd om een zo groot mogelijk deel met privaat ver-
mogen te fi nancieren. Deze manier van fi nancieren brengt kosten met zich mee door rente, afl os-
singen en vereist rendement op het vermogen. Ook zijn er operationele kosten voor exploitatie en 
onderhoud. De totale kosten moeten worden gedekt door de inkomsten uit tolheffi ng.

Personenauto

Vrachtauto

Totaal

Blankenburg A

11.193.000

2.916.000

14.109.000

Blankenburg B

6.415.000

2.446.000

8.861.000

Oranje A
(brug/tunnel)

7.756.000

2.038.000

9.794.000

Oranje B
(brug/tunnel)

6.205.000

1.698.000

7.903.000

Verkeersinten-
siteiten in het 
jaar 2020

Maasvlakte B

2.702.000

757.000

3.459.000

Personenauto

Vrachtauto

Totaal

Blankenburg A

11.193.000

8.748.000

19.941.000

Blankenburg B

12.830.000

14.678.000

27.508.000

Oranje A
(brug/tunnel)

7.756.000

6.114.000

13.870.000

Oranje B
(brug/tunnel)

12.410.000

10.191.000

22.601.000

Opbrengsten in 
het jaar 2020 
in euro’s

Maasvlakte B

5.404.000

4.541.000

9.945.000
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Afhankelijk van de keuze kan de nieuwe oeververbinding tussen de 15 en 70 procent privaat 
worden gefi nancierd. De bedragen in de tabel zijn inclusief de kosten voor beheer, onderhoud en 
fi nanciering. 

Realisatie van de oeververbinding wordt mogelijk als de overheid het overige deel bijdraagt. De 
Nieuwe Waterwegverbinding biedt immers ook voordelen aan mensen die er niet direct gebruik van 
maken. Bewoners van het gebied hebben baat bij meer veiligheid en een verbetering van de lucht-
kwaliteit. Daarnaast profi teren alle weggebruikers in de regio van de verbeterde bereikbaarheid.

Privaat te fi nancieren bedrag 

Privaat te fi nancieren in % van totaal 

Blankenburgtunnel

350 – 400

45 – 70%

Oranjetunnel

290 – 320 

35 – 40 %

Oranjebrug (60m)

290 – 330 

30 – 35 %

Maasvlaktetunnel

125 – 135 

± 15%

De mogelijkheden van 
private fi nanciering 
in miljoenen euro’s
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Benodigde jaarlijkse inkomsten 

Blankenburgtunnel

38

Oranjetunnel

48

Oranjebrug (60m)

56

Maasvlaktetunnel

52

Volledige private fi nanciering bij 
tol op aanliggende infrastructuur 
in miljoenen euro’s

Versnelling van de aanleg

Blankenburgtunnel

9 jaar

Oranjetunnel

6 jaar

Oranjebrug (60m)

5 jaar

Maasvlaktetunnel

3 jaar

Versnelling realisatie 
bij private voorfi nanciering

Conclusies

•  De aanleg van alle vier de varianten van de nieuwe oeververbinding levert in technisch en 
ruimtelijk opzicht geen grote problemen op. De Blankenburgtunnel zal waarschijnlijk de hoog-
ste extra kosten vragen aan compenserende maatregelen voor het milieu. De inpassing van de 
brugvariant is in verband met de gewenste hoogte het meest complex. Een brug betekent wel 
een duidelijk zichtbare landmark van de regio.

•  De totale kosten van de aanleg van de nieuwe oeververbinding zijn afhankelijk van de gekozen 
variant tussen de € 565 miljoen bij een afgezonken Blankenburgtunnel en € 985 miljoen bij 
een Oranjebrug van 60 meter hoogte exclusief kosten voor architectonische veranderingen.

•  De opbrengsten van de Blankenburgtunnel zijn het hoogst. De Maasvlaktetunnel genereert de 
laagste inkomsten.

•  Afhankelijk van de gekozen variant kan tussen de 15 en 70 procent privaat worden gefi nancierd, 
oftewel maximaal € 400 miljoen in het geval van de Blankenburgtunnel. 

•  Bij private voorfi nanciering door de overheid kan de realisatie van de Nieuwe Waterwegverbin-
ding met maximaal 9 jaar worden versneld. 
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Indien er ook op aanliggende infrastructuur tol wordt geïnd, bijvoorbeeld in de vorm van regio-
nale opcenten op een landelijke kilometerprijs, of wanneer de overheid bijdraagt met een jaar-
lijkse vergoeding op basis van beschikbaarheid van de weg, kunnen de diverse alternatieven 
volledig privaat worden gefi nancierd.

Private voorfi nanciering is ook een mogelijkheid. Wanneer de overheid het hele project wil fi nan-
cieren, maar daar niet direct de mogelijkheden voor heeft, kunnen de diverse varianten sneller 
worden gerealiseerd.



De resultaten van dit onderzoek zijn een belangrijke stap op weg naar de realisatie van de 
nieuwe oeververbinding. Een onmisbare schakel in een groeiende zuidvleugelregio met de 
Mainport Rotterdam en de Greenports Westland en Barendrecht. 

Het bedrijfsleven heeft geen specifi eke voorkeur voor één van de varianten. Samen met de over-
heden en met expertise uit het bedrijfsleven zal op korte termijn aanvullend onderzoek moeten 
worden verricht naar de maatschappelijke en fi nanciële effecten en de impact op de beschikbare 
ruimte en infrastructuur. 

Publiek-Private Samenwerking (PPS) is voor succesvolle realisatie van een project als een nieuwe 
oeververbinding een voorwaarde. Dat deze innovatieve aanpak werkt wordt bewezen door dit 
onderzoek, dat met steun van de landelijke en regionale overheid is uitgevoerd. 

Wanneer de samenwerking voor de aanleg van een nieuwe oeververbinding 
wordt geïntensiveerd, zetten we samen de volgende stap naar een bereikbare, 
veilige en leefbare regio! 
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De volgende stap op weg naar een nieuwe oeververbinding



Initiatiefnemers en sponsoren

Kamer van Koophandel Rotterdam
Kamer van Koophandel Haaglanden
NedMobiel
EVO
The Greenery
Greenport Zuid-Holland
Havenbedrijf Rotterdam
Deltalinqs
Sequoia
Transport en Logistiek Nederland
Gemeente Westland

Onderzoekers en analisten

Conceptuele ontwerpen
Ramingen
Verkeersmodellering (incl. bereikbaarheid en veiligheid)
Financieel model
Luchtkwaliteit
Integratie, samenhang en projectmanagement

Becommentariëring

Aanpak en methodiek
Financial engineering and modelling
Ontwikkeling verkeersmodel

:  Movares
:  Tempels Bouwkosten Advies
:  Goudappel Coffeng
:  Sequoia en NedMobiel
:  DCMR (Milieudienst Rijnmond)
:  NedMobiel

:  Universitair Platform PPS
:  Bank Nederlandse Gemeenten
:  Stadsregio Rotterdam 
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Bijlage:  betrokken partijen en organisaties



Toelichting

Alle in dit rapport gehanteerde methodieken, uit-
gangspunten en gepresenteerde gegevens zijn tot 
stand gekomen in nauwe samenwerking met de 
genoemde partijen. Omwille van de leesbaarheid en 
de vertrouwelijkheid is in deze brochure volstaan met 
de belangrijkste resultaten. Alle uitwerkingen staan 
vermeld in het complete onderzoeksrapport.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:  

NedMobiel       
Ir. R.W. Scholten   
r.scholten@nedmobiel.com  
(06) 538 647 70     
       
Kamer van Koophandel Rotterdam
Drs. M.T. Luijendijk
mluijendijk@rotterdam.kvk.nl 
(010) 402 76 91
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Bijlage:  betrokken partijen en organisaties

Alle in dit rapport gehanteerde methodieken, uit-
gangspunten en gepresenteerde gegevens zijn tot 
stand gekomen in nauwe samenwerking met de 
genoemde partijen. Omwille van de leesbaarheid en 
de vertrouwelijkheid is in deze brochure volstaan met 
de belangrijkste resultaten. Alle uitwerkingen staan 
vermeld in het complete onderzoeksrapport.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:  

NedMobiel       

(06) 538 647 70     
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Colofon

Tekst  Com’an

Ontwerp Hollands Diep Design

Fotografie Fairview Images (pagina 1-24) 
  Jan Fähmel (pagina 12-13)

Druk  Badoux

 



Gezond 
leven en 
werken 

in de 
Rotterdamse 

regio

De Nieuwe Waterwegverbinding

Onmisbare schakel
voor een sterke,

gezonde en veilige regio


