Een kap voor een zorgenkind
Overhuiven tunnel traceverbindt wijken maar scheidt geesten

N IZL l i àec- Zo<>J
Waar winden stedelingen
zich over op? In Rotterdam

wordt de tunneltraverse
overkapt. Omwonenden
zeggefleen beter Plan te

hebben.
DoofARJEN SCHREUDER
De kantine van de school is behan'
sen met bouwtekeningen en met
l*",rren. Komt hier een echte kaP of
sledtts een d,ute grag? is rraast eeÍ po-

dium te lezen. Boven het buffet:

owrkaptelaan of sttaks in defile
stddn? OmwoÍrenden van de tun-

Een

neltraverse in het centrum van
Rotterdam luistefen naar Plannen
om de leefbaarheid in hun buurt
te vergroten, door een gfootse vefbouwing van een van de oudste
ringwegen van Nederland, de zogenoemde tunneltraverse.

De route metverschillende runnels langs het centrum van de stad
werd in de jaren dertig van de vorige eeuw gebouwd' ,,De tunneltraverse is een monumentvan
vooroorlogse wegenaanleg en au-

tomobiele vormgeving, dat civieltechnis'bh,'stedenbouwkundig en

architectotlisëhivah' gfote ïÍaà?de
is door het iníbvatieÍe kárakter",
schrijft de gemeente in haar studie. D€ ttayerse,inclusie lde Maastuqsel, w0 r4t,vrrmsedeliik"rii ksmonuÍrrent; Maar inmiddels is de

,
I

..-

yerkeerblijftbepertt

en de ffiee
Duurten aan weerszijden van de

kilometerslange route met verschillende tunnels wel eeÍzor-

genkindJe, vooral ter hoogte van

tunnelffaverse kunnen op meer
plaatsen worden verbonden.,,Het

wps", aldus de gemeente. ,,Er was
wginig verkeer en het rijden over
hat tunneltracé een uitje, een belevenis. Nu is heteen drukke weg,

pran van het college komt
een
elnd rn de goede richting. Maar in

dp's-Gravendijkwal, De tunnelweg,,is ontworpen in een tijd dat
de auto nog niet een probleem

een hoofdroute van de ring naar
de binnenstad, De weg is zo druk
dat hij een barrière vormr russen
de wijkenMiddelland en Oude

Westen."
_Twee jaar geleden nam de Rotterdamse gemeenteraad een motie
aa,n om een deel van de nrnnelweg
te overkappen, tebeginnenbij dJ
's:Gravendijkwal ,,met haar veelvoud aan seksinrichtingen, coffee.
shops en eenverlies aanwoonfuncties", en daarmee de luchwer-

vuiling en de herrie

re

bestriiden

en het gebied aantrekkelijkér te

maken.
Burgemeester en wethouders
hqbben nu een plan laten maken.
Dat vinden veel omwonenden
maar half geslaagd. Ja, het is prettig dat de verdiept gelegen autowgg ter hoogte van de's-Gravendlikwal wordt overkapr en dat autot voortaan ook onder het drukke

kruispunt bij

de

Middelland-

sttaat d.oor ztllen rijden. Zo worden de twee wijken langs de tunnel met elkaar verbonden. Misschien dat dit inderdaad leidt rot.
zoals de gemeente schrijft,,,een
boulevard met allure, waar het
prettig is om te wonen,,,
Maar even verderop, ter hoogte
van de Henegouwerlaan, komen
de auto's de tunnel uit en dan
moeten ze afslaan om het centrum
van de stad te bereiken.,,Dat
wordt een flessenhals", stellen de
omwonenden. Zestig jaat oude
,,lommerrijke platanen,, worden
g_ekapt. Doorgaand verkeer

slechts één

krijgt

rijstrook en daardooi

zullen lange rijen ronkende auto,s
stilstaan. Dat leidt weer tot sluiDverkeer.
,,Dat vinden wij allemaal heel
erg vervelend':, zegt Koen Gomgners, bewoner van de Henegouwerlaan en actievoerder.
De omwonenden hebbennu

zelf een plan gemaakt. Zij willen

een veel langer deel van de tunneltraverse overkappen. Een deel van
de op- en afritten willen ze ondergronds aanleggen. De platanen op

de,,statige laan" kunnen blijven

staan. Het drukke autoverkeer be-

houdt twee rijstroken. Het sluip;€e

ons plan \.vordt vrijwel iedereen
er
ecnt beter van", zegt Koen Gom_
mers. ,,Het is goed voor de leef_
baarheid én goed voor de door_
stroming van het verkeer."
Lokale politici zijn op de avond
argekomen
en geven hun mening.
Haadstld Bas van

Tijn (WD) vindt

dat het college ,,geen haasf'moet
make_n met het defin itieve besluit,
ook al werd eerder afgesproken
qar net b_esluit vóór
de gemeente_
raa_dsverkiezingen in maart zou
vatlen. Andere raadsleden vinden
min of meer hetzelfde:het plan

van de omwonenden, de zoge_
noemde.'burgervarianC, moet een
xans rnlgen. Leo de Kleijn (Sp)
waarschuwt het college áat óók
met de Henegouwerlaan rekenine
moet worden gehouden.,,Wat wJ

nret moeten doen, is veel geld uit_
geven om het probleem op
de
's-Gravendijkwal te verplaarsen.

tsr moet een oplossing komen
voor het gehele tracé." Arno Bonte
(croenl,inks) wil her alvast duide_

Iijk gezegd hebben:,,Ik vind
de

aantrekketijker dan

l:lq:,tl1.i.n.r
de
collegevarian6.;;

Hans Vervat (pvdÁ)
,.;I1rloug.Í
wrr
no-g weilig kwijr
over de plaí_
nen.]Ier college heêfr. ondanks
àe
ullll",li
eigen variant,
"goLde
defini tiefs', besloten,
:ff5_lf woordvoerder.
oe
:::L?pr
nfett" van het project moer .,prío_
eerstn^og,1,o r! en afge*o g"
n,, te gËn
"
ma's en pro]ec_
l,jnlSre,Program
tl cte stad. Hetgaat dàaffi
:.._l'
:::11?r geld, zoals,,ae inÉiág
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va^n

d

-an
clers".

e

re

potentiël e medefinan"_

oler\agping kost

een stordË
miljoen euro.
r-re.o_u rgervarian
t is vérmoedelijk
quurder. Burgemeester

ge
^^fg
n-onderdvijftig

en wet_

zeggen nog op her alter_

:::d.ers
naue_f
van de omwonenden te
stu_
qeren. ,,De variant
wordt in een

qutct(scan doorgerekend
en be_
oorqeetd op de verkeerseffecten.
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,"1 daar zo snel mo!à_

,_1f-r,.9u.9.
t.U-K'.cl€
gemeenteraad

en bewoners

over rnformefen',, aldus
de
woordvoerder.
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