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Technische sheet & spelregels

•Links onderaan staan icoontjes van microfoon en camera.
•Er staat een streep door deze icoontjes als u niet zichtbaar en 

hoorbaar bent
•Zorg dat uw microfoon uit staat

•Vragen of opmerkingen?
Geef in de chat aan dat u een vraag of opmerking heeft.
De gespreksleider geeft het woord.
U kunt dan zelf uw microfoon aanzetten. 
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Zijn er nieuwe deelnemers die 
zich willen voorstellen?
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Welkom! 
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Het programma:
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Onderdeel Tijd Hoe

Welkom + voorstelronde 19:30 – 19:45 uur Plenair

Stand van zaken werkspoor Algeracorridor 19:45 – 20:00 uur Plenair

Deel 1: 
- Uitkomsten mobiliteitsanalsyse 
- Opgaven & doelstellingen

20:00 – 20:30 uur Groep 1
Groep 2

Pauze 20:30 – 20:35 uur

Deel 2: Kansrijke maatregelen 20:35 – 21:45 uur Plenair & in groepen 

Afsluiting 21:45 – 22:00 uur Plenair



Stand van zaken werkspoor 
Algeracorridor
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De vorige keer (30 september 2020) 

•Introductie van het ingenieursbureau Witteveen+Bos

•Stand van zaken werkspoor toegelicht

•Opgave & doelstellingen Algeracorridor voorgelegd

•Mogelijke kansrijke maatregelen geïnventariseerd
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Waar staan we nu? 

•Mobiliteitsanalyse uitgevoerd en eerste conclusies (zie deelsessie 1) 

•Aanscherping van opgave & doelstellingen (zie deelsessie 1)

•Voorstel van 1ste selectie door experts van kansrijke maatregelen (deelsessie 2) 

•Bouwen van het micromodel voor de Algeracorridor 
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Wat gaat er de komende tijd gebeuren? 

•Nov/Dec:  uitwerken en 
onderzoeken bouwstenen.

•Dec/Jan: samenstellen kansrijke
alternatieven.

• Jan/Feb: bundelen resultaten, input 
voor notitie kansrijke oplossingen
(NKO).
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Op weg naar kansrijke oplossingsrichtingen

• De onderzoeken lopen, de beslisinformatie komt op tafel. We werken toe naar ‘zeef 1’, eind 
eerste kwartaal 2021. 

• Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKO) is een openbaar document, met daarin de meest 
logische, en kansrijke alternatieven, onderbouwing, en een voorstel voor vervolg van de 
verkenning.  

• Geen officieel besluitvormingsmoment in MIRT-systematiek, wel belangrijk 
trechteringsmoment 

 
• Initiatiefnemers stellen vast. Voor werkspoor Algeracorridor stellen Krimpen a/d IJssel, 

Krimpenerwaard en Capelle a/d IJssel mede vast.  
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Fasering van de MIRT-verkenning



Deelsessie 1

Mobiliteitsanalsye

OF

Opgave & Doelstellingen
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Deel II: Selectie kansrijke
maatregelen
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• Presentatie Witteveen+Bos
• In groepsessies het gesprek voeren



Maatregelen naar bouwstenen
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˗ 75 maatregelen opgehaald en beschouwd;
˗ Bronnen: preverkenning, zienswijzen, klankbordgroep, experts W+B, werkgroep, nazendingen;
˗ Totstandkoming voorstel selectie:

· Evaluatie of een maatregel kansrijk, realistisch en zinvol is om te onderzoeken;
· Focus op onderscheidende kwaliteiten;
· Beschouwing probleemoplossend vermogen (doorstroming) stedelijke leefkwaliteit, techniek, 

inpasbaarheid, (milieu)effecten, omgeving, kosten, scope;
· Experts op verkeerskunde/mobiliteit, ontwerp/techniek, (milieu)effecten en constructies;



Resultaat: Voorstel rekenpakketten ‘hoeken van het speelveld’
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Veranderen 
vervoerswijzekeuze:
Basis OV en fiets

Veranderen 
vervoerswijzekeuze:
Stringent

Opwaarderen 
corridor:
Grootschalig

Opwaarderen 
corridor:
Kleinschalig



Indeling bouwstenen in pakketten
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Veranderen vervoerswijzekeuze:
Basis OV en fiets

Fietsinfrastructuur
- Koppeling snelfietsroute 

Capelsebrug en F20
- Snelfietsroute ri. R’dam via Maas
- Snelfietsroute ri. Krimpenerwaard
- Fietsbrug Capelle Centrum –

Krimpen Centrum
- Fietstunnel Capelseplein
- Fietsbrug IJsselmondselaan
- Fietsroute Ketensedijk – Slotlaan 

verbeteren
- Uitbreiden groene golf

OV
- Waterbus Stormpolder –

Wilhelminaplein
- Opwaarderen OV naar 

Capelsebrug/Kralingse Zoom
- Directe bus naar stations 

Alexander en CS
- Bushalte Algeraweg

Multimodaal
- Uitbreiden veerverbindingen 

Stormpolder
- Hubs met e-bikes bij P+Rs
- Real-time info over beschik-

baarheid en reistijd P+Rs
- Uitbreiden capaciteit P+Rs

Overig
- Goederenvervoer 

Stormpolder over water
- Wegkantsystemen voor I2V 

en V2I communicatie
- Geluidsarm asfalt
- Corridor aantrekkelijk 

inpassen
- Mobiliteitsplan ‘s-Gravenland
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Veranderen vervoerswijzekeuze:
Stringent

Fietsinfrastructuur
- Zie vorige slide

Openbaar vervoer
- Zie vorige slide

Multimodaal
- Zie vorige slide

Beleid
- Vraagbeïnvloeding/beprijzing
- Spitsmijden
- Fiscaal beleid om e-bikes aan te 

schaffen
- Maatregelen ter stimulering van 

elektrisch vervoer

Infrastructuur
- Ontkoppelen Ketensedijk/N210 

en zigzagonderdoorgang 
Algeraweg

- Meer ruimte voor fiets 
Nijverheidsstraat

Overig
- Goederenvervoer 

Stormpolder over water
- Wegkantsystemen voor I2V 

en V2I communicatie
- Geluidsarm asfalt
- Corridor aantrekkelijk 

inpassen
- Mobiliteitsplan ‘s-Gravenland
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Opwaarderen corridor:
Grootschalig

Varianten brug
- Huidige brug 4x1 met nieuwe 

fietsbrug
- Huidige brug 4x1 met 

buitenste strook ook voor 
vracht en nieuwe fietsbrug

- Nieuwe Algerabrug 2x2 op 
huidige fundering

Kruispunten
- Capelseplein: aansluiting, fly-

over of dive-under
- Grote Kruising: gelijkvloers of 

ongelijkvloers incl. vracht 
rechtsaf

- Beethovenlaan: ongelijkvloers
- Ijsselmondselaan: fietsbrug

Corridor
- Extra rechtdoorstrook op AvR-

weg richting Capelle
- Benutten asfalt busbaan 

Capelsebrug – Kralingseplein
- Vracht op busstrook

Overig
- Goederenvervoer 

Stormpolder over water
- Wegkantsystemen voor I2V 

en V2I communicatie
- Geluidsarm asfalt
- Corridor aantrekkelijk 

inpassen
- Mobiliteitsplan ‘s-Gravenland
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Opwaarderen corridor:
Kleinschalig

Varianten brug
- Huidige situatie
- Wisselstrook op middelste 

strook: 1-1-1 configuratie

Kruispunten
- Capelseplein: ‘Brievenbus’ 

onderdoorgang Z-W
- Grote Kruising: conform KTA
- Algeraweg/Ketensedijk: 

kleinschalige aanpassingen, 2 
rijstroken uitvoeging 
Nijverheidsstraat of zigzag 
onderdoorgang

- Beethovenlaan: aanpassingen 
gelijkvloers

- Ijsselmondselaan: fietsbrug

Corridor
- Benutten asfalt busbaan 

Capelsebrug – Kralingseplein
- Vracht op busstrook

Overig
- Goederenvervoer 

Stormpolder over water
- Wegkantsystemen voor I2V 

en V2I communicatie
- Geluidsarm asfalt
- Corridor aantrekkelijk 

inpassen
- Mobiliteitsplan ‘s-Gravenland



Deel II: Selectie kansrijke maatregelen
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We gaan uit elkaar in 3 groepen. 

Wij hebben vier vragen aan u:
1. Is de informatie duidelijk? 
2. Mist er een pakket?
3. Mist er een maatregel?
4. Welke kansen of zorgen heeft u?

Uw inbreng wordt zichtbaar genoteerd op Conceptboard

Om 21:45 uur komt iedereen automatisch terug.



Plenaire terugkoppeling 
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1) Terugkoppeling gespreksleiders (aanvullingen via de chat) 

2) Vervolg: verslaglegging en kans om hierop te reageren



Het vervolg
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•De presentatie wordt nagestuurd aan alle deelnemers

•Er wordt een concept-verslag opgesteld welke wordt 
teruggelegd bij alle deelnemers

•In december ontvangt u een uitnodiging voor een werktafel in 
januari 2021 
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Evaluatie
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•Hebben jullie nog opmerkingen en/of suggesties voor de 
volgende bijeenkomst?
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Bedankt voor uw deelname aan de werktafel 
Algeracorridor 
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