
Maatregelen op de Algeracorridor



Inhoud presentatie

Welke vragen willen wij beantwoorden in deze presentatie:

1. Waarom een Maatregelenpakket op de Algeracorridor?
2. Doel van de maatregelen
3. Samenwerkende partijen
4. Relatie met de MIRT verkenning Oeververbindingen R’dam
5. Stand van zaken maatregelen
6. Waar ben ik als burger betrokken in het proces?
7. Waar is meer informatie te vinden over de maatregelen?
8. Waar kan ik met vragen terecht over de maatregelen? 



Ontstaan maatregelenpakket

• Het wordt steeds drukker op de wegen en we zien al jaren files op de 
Algeracorridor

• De files zorgen voor een langere reistijd voor de o.a. de automobilist om op de 
plaats van bestemming te komen. Hierin zijn niet alleen de brug, maar ook de 
nabijgelegen kruisingen (Capelseplein en de Grote Kruising) knelpunten 

• Basis is de MIRT verkenning oeververbinding waarin wordt toegewerkt naar een  
structurele oplossingen voor de lange termijn

• De oplossing van de MIRT verkenning gaat nog jaren duren. Knelpunt op de 
Algeracorridor is zo groot dat er nu al relatief kleine maatregelen ter verbetering 
op de doorstroming gewenst zijn 



• De maatregelen hebben vooral tot doel om de doorstroming van het 
autoverkeer in de avondspits in de richting van Krimpen te verbeteren. 
– Zowel landelijk als regionaal is vastgelegd dat op regionale wegen, zoals de Algeracorridor, je in 

de spits 2x zo lang er over mag doen dan er buiten. Nu is dat in de avondspits 2,2x zo lang. In de 
ochtendspits zijn maatregelen minder hard nodig. In de ochtendspits doe je er nu 1,6x zo lang 
richting Rotterdam over. 

• De wegbeheerders (lees gemeenten, Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland) 
zijn verantwoordelijk voor het tot stand komen van deze maatregelen

• Iedere gemeente regelt zijn eigen participatieproces voor de maatregel op haar 
grondgebied en verschilt daarmee van het participatieproces in de MIRT 
verkenning

• Rijk, provincie Zuid-Holland en Metropoolregio Rotterdam Den Haag financieren 
gezamenlijk het maatregelenpakket, binnen de gemaakte financiële afspraken

Ontstaan maatregelenpakket



Huidige pakket aan maatregelen

Maatregel Wegbeheerder /trekker (Verwachte) inspraak moment Voorlopig startmoment Informatie Projectleider/Aanspreekpunt

1. Doorstroming De Grote Kruising Krimpen aan den IJssel per fase te bepalen In uitvoering www.degrotekruising.nl Elsa van Velzen

2.
Herindeling linksaf Capelseplein + fietsbrug 
Schönberglaan Capelle aan den IJssel eind 2021 2022 www.capellebouwtaandestad.nl   Sjors Honders

3. Verplaatsen P+R naar rotonde Carpe Diem
Provincie Zuid-Holland/ 
Krimpenerwaard Nog niet bekend 2021 Nog niet bekend Nog niet bekend

4. Snelfietsroute Algerabrug - Capelsebrug Capelle aan den IJssel begin 2021 eind 2021 www.capellebouwtaandestad.nl Sjors Honders

4. Fietsenstalling Capelsebrug Rotterdam begin 2021 2021 www.rotterdam.nl Floor Dieleman

5.
Groenvoorspeller fiets en fietsparkeren 
Rotterdam Alexander Rotterdam Nog niet bekend 2021/2022 www.rotterdam.nl Mark Simons

6. Snelfietsroute Algerabrug - Rotterdam Rotterdam Nog niet bekend 2022/2023 www.rotterdam.nl Benjamin Schaipp (per 2021)

6. Snelfietsroute Algerabrug - Tiendweg Krimpen aan den IJssel Nog niet bekend eind 2022 www.krimpenaandenijssel.nl nog niet bekend

7.
Mobiliteitsmanagement 
/gedragsbeinvloeding en Pilots MRDH Community bewonersaanpak 2020-2022 www.ways2go.nl Eric Schipper

8. Onderzoek aanpassing bedienregime Rijkswaterstaat begin 2021 Nog niet bekend 0800-8002 Nvt.

9. Ombouw VRI naar iVRI's Capelle aan den IJssel/Krimpen aan den IJssel Nog niet bekend

•VRI = Verkeer Regel Installatie
•iVRI= Intelligente Verkeer Regel Installatie



• Maatregelen in uitvoering/realisatiefase

1. Doorstromingsmaatregelen De Grote Kruising (2020-2022)
Gemeente Krimpen aan den IJssel
Inspraak conform reguliere inspraakprocedure gemeente

7. Vraagbeïnvloedingspakket en pilots (2020-2022)
Verkeersonderneming
Meedenken en doen in community bewonersaanpak en werkgeversaanpak

5. Groenvoorspeller (fiets) (2021-2022) en fietsparkeren Rotterdam Alexanderpolder
Gemeente Rotterdam
Inspraak conform reguliere procedure gemeente

• Maatregelen (toewerken) richting Schetsontwerpfase

4. Snelfietsroute Krimpen – Capelsebrug (eind 2021) en fietsparkeren Capelsebrug (2021)
Gemeente Capelle aan den IJssel (snelfietsroute) – Gemeente Rotterdam (fietsparkeren)
Inspraak conform reguliere inspraakprocedure gemeente

Huidige pakket aan maatregelen



• Maatregelen in onderzoeksfase

2. Herindeling Capelseplein (2022)
Gemeente Capelle aan den IJssel
Inspraak conform reguliere inspraakprocedure gemeente

3/ 10 Verplaatsing P+R Krimpen aan de IJssel en Regiobuslijnen Upgrade R-net kwaliteit
2 maatregelen zijn samengevoegd
Provincie Zuid-Holland treedt in de onderzoeksfase op als maatregeleigenaar en doet dit samen met 
Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel
Inspraak conform reguliere inspraakprocedure gemeenten en Provincie Zuid-Holland

8. Onderzoek naar aanpassen bedieningsregime Algerabrug (2021)
Rijkswaterstaat
(informatie Inspraakprocedure nog niet bekend)

6. Snelfietsroute Krimpenerwaard-Rotterdam, extra tracé deel Capelle/Rotterdam op basis nieuwe 
inzicht als vervanging van de maatregel Fietsveer
Gemeente Rotterdam
Inspraak conform reguliere inspraakprocedure gemeente

• Maatregelen nog niet opgepakt

9. VRI’s ombouwen naar iVRI’s en koppeling centrale Bereik!
Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel (onderdeel De Grote Kruising)

Huidige pakket aan maatregelen



Ontstaan maatregelenpakket



Vragen: Algeracorridor@mrdh.nl
Deze worden doorgestuurd naar de betreffende wegbeheerder


