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Geachte deelnemers aan de Maastunnel-Alliantie,

Graag informeer ik u over de ontwikkelingen rond de Maastunnel met deze brief.

Renovatie fiets- en voetgangerstunnel
Nadat de autotunnels deze zomer weer open zijn, staat de renovatie van de tunnels voor
fietsers en voetgangers (de FVT) gepland. Dit maakt onderdeel uit van het totale project
renovatie Maastunnel.

De renovatie van de FVT wordt uitgebreid om de grootste werkzaamheden in één keer uit te
voeren. Door dit nu te doen kunnen in de toekomst afsluitingen van de FVT worden
voorkomen. De renovatie is daarom van roltrap tot roltrap, inclusief de plafonds van de
roltrappengebouwen en de vloer van de voetgangerstunnel. De FVT sluit dan ook helemaal.

De werkzaamheden starten op 1 september 2019. Na 7 maanden wordt - als alles goed
verloopt - de fietserstunnel weer opengesteld. De voetgangerstunnel blijft 4 maanden langer
gesloten, omdat hier de volledige vloer wordt hersteld.

Alternatief vervoer
De gemeente Rotterdam heeft onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor tijdelijk
oeverkruisend vervoer van fietsers en voetgangers. Het College van B&W koos op 19 februari
jl. voor de inzet van fietsbussen. De inzet van een fietsbus biedt een goed alternatief voor de
huidige fietsers door de Maastunnel. Ook kan dit worden aangegrepen om de voorwaarden te
creëren voor meer hoogwaardig openbaar vervoer op deze verbinding, ook na de renovatie.

Fietsbus
Het is noodzakelijk dat de inzet van fietsbussen (met een spitsfrequentie van ca. 5 minuten)
past binnen de openstellingsvergunning van de autotunnel en de wettelijke eisen die gesteld
worden aan tunnelveiligheid. Uit de gesprekken die zijn gevoerd met deskundigen blijkt dat dit
niet kan zonder aanvullende maatregelen voor – beperking van – het overige verkeer.
Daarvoor hebben we verschillende opties in beeld die in de komende periode nader worden
onderzocht. Daarbij wordt ook nadrukkelijk bekeken wat deze maatregelen kunnen bijdragen
aan de opgave van de Rotterdamse aanpak luchtkwaliteit, waarbinnen in de komende periode
experimenten zullen worden uitgewerkt.
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De komende periode zal het concept van de fietsbus verder worden uitgewerkt. En wordt
duidelijk voor welke variant we kiezen:
1 – een fietsbus waar de fietsen in worden gestald;
2 – een bus met een fietsaanhanger.

Belangrijke uitgangspunten bij de keuze voor de exacte route en plaatsing van de haltes zijn
een goede kwaliteit en betrouwbaarheid van de dienstregeling. En een herkenbare plek voor
reizigers.

Zodra de plannen verder uitgewerkt zijn, informeren wij u nader. Uiteraard zal ook de huidige
reiziger vroegtijdig en zorgvuldig worden geïnformeerd over de afsluiting van de FVT en de
alternatieven en eventueel aanvullende maatregelen.

Met vriendelijke groet,

Ir. Johan W.A. Dolman
Manager Stedelijke Bereikbaarheid a.i.
Stadsontwikkeling – Afd. Mobiliteit


