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T.a.v. een aantal buren (niet allemaal, maar zegt het voort) 
 
Betreft: A16-A13 snelweg op 800 meter van onze woningen 
 
Rotterdam, 14 november 2005 
 
 
Beste buren, 
 
U weet misschien van de plannen om een verbinding te maken vanaf het Terbregseplein naar de A13 
(snelweg Rotterdam-Den Haag). Die verbinding zou er eerst wel komen, toen weer niet, en nu toch 
weer wel. Misschien heeft u niet zo paraat hoe die komt te lopen. Welnu, al sinds maart 1998 is 
bekend dat hij ten zuiden (!) van de Doenkade komt. 
 
De inspraak gaat binnenkort beginnen, en sinds zojuist staat op de site www.inspraakvenw.nl de 
tekening. Ik had hem vanmiddag al, dus kon een beetje dit bericht voorbereiden. Leek mij niet 
buurvriendelijk om dat niet even bij jullie in de bus te doen. 
 
Als volgt, dus: 

 
 
De weg komt hier op pakweg 800 meter vandaan te liggen. 
 
Wat zijn weetjes: 
 
• Ik ben voorstander van deze verbindingsweg. Altijd al geweest. Op rationele gronden. Maar ik 

ben geen voorstander van zo maar elke uitvoering. 
• Er gaan stemmen op voor verdiepte aanleg, evt. in combinatie met tunnels. Let er wel op dat in 

de startnotitie staat dat er géén tunnel bij de kruising met de HSL mogelijk is. Dus, ergens komt 
die weg boven de grond. Denk er verder aan dat ter hoogte van de kruising met de N470-Zuid 
(die nieuwe weg naar Zoetermeer) en de G.K. van Hogendorpweg een Prins Clausplein-achtig 
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gebeuren met fly-overs of zoiets zal moeten komen om alles letterlijk in goede banen te leiden. 
Als je daar de lucht in gaat, dan moet je dus al boven de grond zijn. 

• De Doenkade is 4 banen breed, de A13-A16 snelweg wordt 6-baans en met de twee rijbanen 
van de secundaire weg langs de Doenkade (Bergschenhoekseweg) betekent dit alles een 
drukke twaalfbaans verkeersweg aan de periferie van een dichtbevolkte woonwijk. 

• Let op dat er bij de A13 bij Overschie en de A20 bij het Kleiwegkwartier grote milieuproblemen 
zijn door het verkeer. 

• Let er ook op dat wiskundige modellen aangeven dat een ruit als deze files en zo niet voorkomt. 
Je moet dus altijd rekening houden met een drukke snelweg. 

• In de startnotitie komen wij en ons wijkje helemaal niet voor. 
• Ik heb wat stukken uit de oude doos in PDF vorm op het Internet gezet. 

        www.politiekactief.net/files/A13-A16_dossier.pdf  
Als je gaat printen, druk dan ook “Opmerkingen” af, anders krijg je mijn toegevoegde 
opmerkingen niet op papier. Tenzij je die niet wil natuurlijk. Daar zit o.a. een paar vragen in van 
GroenLinks uit 1998, en de opstelling van de deelgemeente. 

• Mondelinge reacties kunnen gegeven worden tijdens de hoorzitting op 29 november 2005. De 
hoorzitting vindt plaats in Conferentie- en Party Centrum Lommerrijk, Straatweg 99 te 
Rotterdam en start om 20.30 uur. Deze hoorzitting wordt door middel van advertenties in 
regionale huis-aan-huis bladen aangekondigd. 

• In ieder geval wordt er een nieuwe Tracénota/Milieu Effect Rapportage gestart dus kunnen ook 
andere varianten de revue passeren. 

• Ik heb geen belang bij deze kwestie (behalve als bewoner), en ben niet de spreekbuis van een 
organisatie of partij. Mijn politieke voorkeur is rechts van het midden. Neem vooral contact op 
met uw eigen politieke partij in de deelgemeente om te kwestie al dan niet aan te kaarten. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Joost Smits 
 

 jsmits@prize.nl 
 



Gecombineerd overzicht, gebaseerd op plankaarten die op de diverse websites te vinden zijn 
 

 
 
(november 2005, Joost Smits) 
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