
KORT VERSLAG GEZAMENLIJKE DIGITALE WOP-BIJEENKOMST   

WOP Capelle-West en WOP ‘s-Gravenland op 18-2-2021. 

Dennis de Lange heet namens de beide WOP’s iedereen van harte welkom en legt 

de spelregels nog eens uit.  

De avond gaat over twee grote projecten : 

De ontwikkeling rondom het Rivium en die rondom de Algeracorridor. 

Het wordt voornamelijk informatie over deze 2 projecten. Voor de fietscorridor 

worden twee aparte digitale avonden georganiseerd t.w. woensdag 24-2 voor de 

Sibeliusweg en omgeving en donderdag 25-2 voor de Schubertstraat en omgeving.  

Vragen kunnen gesteld worden in de chat, die na de presentaties worden 

beantwoord. Vragen over de fietscorridor worden op 24 en 25 februari behandeld. 

De powerpoint presentaties die worden gegeven zullen later met dit verslag terug 

te lezen zijn op de websites van beide WOP’s.  

Harriët Westerdijk, wijkwethouder van ‘s Gravenland heet iedereen welkom ook 

namens de heer Oskam, wijkwethouder van Capelle West.  

ONTWIKKELING RIVIUM.  Rien van der Knaap informeert hierover. 

Het belangrijkste is de mobiliteit en bereikbaarheid van het Rivium. Niet alleen 

voor Capelle, maar voor de hele regio. Het gaat dan om: 

Verplaatsingen in en uit het Rivium-gebied, de verplaatsingen binnen het gebied 

en die rondom het gebied. 

Uitgegaan wordt van 5000 woningen met 7500 inwoners. 

Die verplaatsingen zijn waarschijnlijk het belangrijkste voor de bewoners van de 

omliggende wijken. Er zijn daarvoor diverse onderzoeken gedaan waaruit geen 

grote problemen naar voren zijn gekomen. Voor alles wat zij in die onderzoeken 

zijn tegengekomen die mogelijk zouden leiden tot problemen hebben zij ook 

oplossingen gevonden. Via verkeersbeleid wordt een situatie geschapen met 

minder auto’s. 

Het Rivium wordt anders dan de overige Capelse wijken namelijk autoluw. 

Belangrijk wordt met name het parkeerbeleid, fietsgebruik, deelauto gebruik, 

parkshuttle, waterbus en O.V.  De verkeersstructuur van fietspaden wordt 

verbeterd, ook die langs de dijkroute. 

Verplaatsing door middel van fiets, deelauto, shuttle, waterbus, O.V. en te voet zal 

gepropagandeerd worden. 



Door de aanpak van de Algeracorridor moet het sluipverkeer door de 

Beethovenlaan en Schönberglaan voorkomen worden. Er komt pas een knip in 

het Rivium wanneer de Algeracorridor is aangepakt. 

Vraag: Is er, omdat steeds meer mensen thuis werken, mogelijkheid om meer 

woningen te realiseren in het Rivium ? 

Antwoord: Nee. In de toekomst gaat toch iedereen weer naar kantoor. 

Vraag: Wanneer zijn de onderzoeken uitgevoerd ? 

Antwoord: In 2019. 

Vraag: Met hoeveel auto’s per gezin wordt gerekend in het Rivium. 

Antwoord: 0,5/0,6. 

Vraag: Hoe zit het met de groenvoorziening in het Rivium ? 

Antwoord:  Andjela Kraljevic, project manager Rivium: daar is niet zoveel ruimte 

voor. Voornamelijk langs de straten en op de binnenplaatsen. Er is nog wel 

overleg met het Hoogheemraadschap over een parkje aan de rand van het Rivium.  

ALGERACORRIDOR. Patrick van der Graaff informeert hierover. De aanpak gaat 

in 5 fases. Fase 1. het Initiatief is afgerond. Fase 2. Verkenning, waar we nu in 

zitten, deze duurt tot de zomer van 2022. Er zijn 75 varianten die teruggebracht 

moeten worden naar 1 in 2022. Fase 3. Uitwerking, dit betreft o.a. de wegbreedte, 

waar komen bomen en lantaarnpalen, welke geluidsschermen komen er. Fase 4. 

Realisatie. Het plan zou klaar moeten zijn in 2026, maar realistischer is rekening 

te houden met 2030. 

Het gaat niet alleen om de Algeracorridor maar om de stagnatie op de A16, 

waardoor de Algeracorridor volstroomt.  

Er komt waarschijnlijk een nieuwe Metroverbinding tussen Kralingen via 

Feijenoord naar het Zuidplein en een van NS station Rotterdam Centraal via 

Erasmus MC en Carnisse naar het Zuidplein. Dit alles om Rotterdam-Zuid uit de 

achterstand te halen. 

Op de korte termijn wordt de fietscorridor gerealiseerd. Voor de lange termijn wil 

men inzetten op fiets, O.V. en op betere doorstroming van het autoverkeer. 

De fietscorridor is een onderdeel van door de Provincie vastgestelde fietsroutes in 

onze regio.  

Rotterdam zorgt voor een nieuwe, bewaakte fietsenstalling bij de Capelse Brug.   

In Capelle West wordt de Nijverheidsstraat afgesloten van april 2021 tot juni 

2022. Dit in verband met de ombouw van het Grote Kruispunt in Krimpen. Uitleg 

hierover komt 19-2 op de website. De wisselstrook blijft gehandhaafd. 

De verwachting voor 2030 is ca 10% meer autoverkeer over de Algeracorridor, 

maar voornamelijk meer fietsbeweging en gebruik van O.V. 



Een Fly-over of een Dive-under op het Capelseplein wordt nog onderzocht. Dit 

heeft wel de voorkeur maar het is nog niet duidelijk of dit financieel haalbaar is. 

Voor wat de milieu-effecten op de Algeracorridor betreft. Daar moet eerst bepaald 

worden hoeveel autoverkeer er zal zijn. Dan kijkt men of de berekening binnen 

de eisen valt en zo niet wat daaraan gedaan kan worden. Het uitwerken hiervan 

duurt van de zomer 2021 tot de zomer 2022. 

Op de WOP Website komt info over MIRT bijeenkomsten. In de zomer van 2021 

is participatie bij de MIRT weer mogelijk. Om bij te blijven over beide 

ontwikkelingen kunt u zich abonneren op nieuwsbrieven hierover op:          

oeververbindingen.nl/nieuwsbrieven. En er is informatie te vinden op: 

capellebouwtaandestad.nl. 

Vraag: Zijn meetgegevens gemiddelden van overdag? 

Antwoord: Er wordt 24 uur per werkdag gemeten. 

Vraag: Kan het O.V naar Krimpen niet beter gemaakt worden? 

Antwoord: De busfrequentie wordt opgevoerd. Een metrolijn is financieel niet 

haalbaar. 

Aansluiten bij de door bewoners opgerichte werkgroep Algeracorridor kan per e-

mail: krimpenerwaard@yahoo.com. 



BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT HNR
ACHTERGRONDEN
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STARTPOSITIE

 Proces opgestart in najaar 2018

 Nauwe samenhang met bouwplannen

 Al snel kernvraag op tafel:

 “Is het vanuit mobiliteitsperspectief mogelijk om op 

Rivium ca. 5.000 woningen te ontwikkelen voor ca. 

7.500 bewoners met bijbehorende commerciële en 

maatschappelijke functies?

 Gegeven behoud van zo’n 6.500 arbeidsplaatsen 

op Rivium en ontwikkelingen op Fascinatio”

Mobiliteit HNR in 

perspectief
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RUIMTELIJKE EN 

MOBILITEITS-

CONTEXT

Rivium onderdeel ‘daily urban 

system’ Metropoolregio
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DE TRANSFORMATIE 

NAAR WERK-

WOONGEBIED
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VERSCHILLENDE 

SOORTEN 

MOBILITEIT

Naar het gebied toe
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VERSCHILLENDE 

SOORTEN 

MOBILITEIT

Het gebied uit
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VERSCHILLENDE 

SOORTEN 

MOBILITEIT

Het gebied door
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VERSCHILLENDE 

SOORTEN 

MOBILITEIT

Binnen het gebied
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VERSCHILLENDE 

SOORTEN 

MOBILITEIT

Om het gebied
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IN BEELD GEBRACHT 

DIVERSE STROMEN

 Hoe wordt nu van/ naar Rivium gereisd en wanneer?

 Verkeerstellingen voor auto en fiets/ bromfiets

 Kentekenonderzoeken op meerdere meetpunten: 
HB verkeer + doorgaand verkeer, wanneer dag/ week

 Capaciteit en huidig en mogelijk toekomstig gebruik 
parkeervoorzieningen op Rivium

 Huidig gebruik ov en fietsvoorzieningen vs. benodigde 
capaciteit

 Analyse bestaande onderzoeken + verkeersgegevens N210, 
A16 e.d.

 Toekomstplannen Capelle, Rotterdam, RWS e.d.

 Scenario studies

Nu 

Toekomst in scenario’s

Auto, lopen, fiets, ov

Parkeren
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UITKOMSTEN

 Ca. 5.000 woningen kan met behoud van bereikbaarheid 

bestaande bedrijven en omgeving

 Gunstigste scenario is:

transformatie + mobiliteits-aanpak + knip RB

 Er zijn wel uitdagingen, maar geen showstoppers

 Oplossingsrichting = beperk autobezit zoveel mogelijk

 Parkeerbeleid

 Kwaliteit en beschikbaarheid lopen, fiets, ov, deelmobiliteit

 Maak gebruik aantrekkelijk

 Pas hier en daar infra aan (zoals knip)

Vraag gestuurde aanpak 
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Levendige stadswijk, minder autogebruik, 
dagelijkse functies op loop/fietsafstand

ParkShuttle, Waterbus, MaaS

Pak het (H)OV, fiets, deelauto

AMBITIE 4  TE VOET, TE FIETS EN MET OV

Een passende parkeerstrategie

Een passende verkeerstructuur en fietspaden. 
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De analyse en 
verkeersmodellen zijn voor 
zekerheid berekend op 20% 
meer verkeer dan verwacht.

x

x

x

x

x

INFRA/VERKEERSMAATREGELEN
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?
Onderdeel mobiliteitsaanpak

Onderdeel ander plan

Aanpak Algeracorridor



TE VOET, FIETS, OV, 

DEELMOBILITEIT
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MOBILITEITS -
MAATREGELEN



PARKEREN RIVIUM

Nu ca. 6.000 P, gebruik < 50%

Door transformatie ↓ ca. 1.800 P

Woningen 2.500 tot 3.000 P

Saldo: ca. 6.700 tot 7.200 P

Restcapaciteit bij bedrijven > 

1.400 P

17-2-2021

Parkeren de sleutel voor 
toekomstige bereikbaarheid, 
leefbaarheid 

Sturen op autobezit via 
parkeernorm, beschikbaarheid 
alternatieven en marktpropositie 
nieuwe bewoners

Parkeernorm is zeer sterk 
stedelijk, rest bebouwde kom

Ook normen fiets-parkeren
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HOE IS CAPELLE 

WEST –

S‘-GRAVENLAND 

MEEGENOMEN?  Verkeerstellingen

 Kentekenonderzoek

 Sluipverkeer?

 Scenario’s

 Aansluitingen op de AVR

Arbeidsplaatsen 2019 ca. 

Aantal bewoners 9.515

3.759 huishoudens

4.515 auto’s

1,2 auto per huishouden
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Intensiteiten Rivium 2019
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EFFECTEN OP 

CAPELLE WEST –

’S-GRAVENLAND

 Op wijkniveau beperkte toename aantal 

verplaatsingen

 Enige verschuiving van verkeer via 

Rivium Boulevard en IJsseldijk naar AVR

 Daardoor ook naar de Beethovenlaan

 Aanpak Algera biedt daarvoor oplossing

 Knip Rivium Boulevard daarop 

afgestemd
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Verkeer 

Algera

Google 

Maps

2020



HOE VERDER?

 M.E.R. als kapstok

 Scenario’s opnieuw doorgerekend, met 
nieuwere data

 Uitkomsten onderdeel M.E.R. rapport dat 
later dit jaar een inspraakproces kent

 Gebruik parkeeronderzoek pre corona

 Los van de M.E.R.

 Op enig moment nieuwe parkeerbalans

 Onderzoek naar verkeerskundige effecten bij 
afsluiting Rivium Boulevard
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INHOUD NRD
Mobiliteit

Onderzoeken op basis van verkeersmodel MRDH, 

verkeerstellingen en parkeeronderzoek.

Verkeer en parkeren 

Verkeersafwikkeling  Intensiteiten  
(I/C verhoudingen) 
Functioneren kruispunten 
Doorstroming 

Kwantitatief 

Bereikbaarheid Ontsluitingsstructuur Kwalitatief 

Veiligheid en 
structuur  

Verkeersveiligheid  
Oversteekbaarheid 

Kwalitatief 

Parkeren Parkeerbalans Kwantitatief 

Mobiliteit  Modal split: auto, OV, fiets Kwantitatief 
 



WAAR STAAN WE NU EN WAT IS VERVOLGTRAJECT?

NRD
vrijgeven concept 

college 5 jan

Scope van het 
MER

Welke 
alternatieve 

scenario’s zijn 
er?

Welke 
milieuaspecten 
relevant zijn?

M.E.R.

Scope en 

Onderzoeken

Opdracht MER

Bouwenveloppen

Goedkeuring

M.E.R. 

M.E.R. 

Definitief

besluit 

college
Samen met 

de 

omgevings-

vergunning

Zienswij-

zen

Commissie

MER
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2020 2021
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NRD 
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f
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college

Inspraak
14 jan t/m 

24 februari

Start 

Wabo
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dure

DCMR



ANTWOORDEN OP GESTELDE VRAGEN

 2. De geluidsbelasting en de milieubelasting voor Capelle-

West/Kralingseveer en ’s- Gravenland is al hoog. Waarom 

dan toch voorzien in een toename van de woningbouw 

(Rivium) en van het verkeer en negatieve milieuaspecten 

(stank/geluid etc.)? , terwijl in Capelle-West alleen vanaf de 

dijk tot aan de Doormanstraat gebouwd kan worden door 

gebruik te maken van ontheffingen? (b.v. nieuwbouw einde 

van Kinsbergenstraat en Evertsenstraat);

 De Wet geluidhinder kent bandbreedtes waarbinnen het 

bevoegd gezag moet blijven. Zo maakt de wet onderscheid 

tussen voorkeurswaarde en maximale grenswaarde. Blijft de 

geluidsbelasting binnen deze bandbreedte kan woningbouw 

plaatsvinden.

 Ik heb een vraag over welke flankerende 

maatregelen er worden voorbereid om de 

verkeersdruk op de overige wegen in de omgeving 

te regelen indien de voorgenomen knip in de 

Riviumboulevard gerealiseerd wordt.

 Afstemming Algera-aanpassingen en invoering knip

 Antwoord verder in presentatie Patrick
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ANTWOORDEN OP GESTELDE VRAGEN

 4. Wordt in Rivium voldaan aan de normering van 
de wet Geluidhinder (Brienenoordbrug, 
Rijckevorselweg) of kunnen er alleen woningen 
gerealiseerd worden door de procedure hogere 
grenswaarden wet Geluidhinder te volgen?

 Voor de ontwikkeling van woningbouw is het 
noodzakelijk om een procedure hogere grenswaarde 
te volgen. De Wet geluidhinder kent bandbreedtes 
waarbinnen het bevoegd gezag moet blijven. Zo 
maakt de wet onderscheid tussen voorkeurswaarde 
en maximale grenswaarde. Blijft de geluidsbelasting 
binnen deze bandbreedte kan woningbouw 
plaatsvinden.

 5. Waarom voorzien in woningbouw in Rivium, 
terwijl de gemeenteraad van Capelle a/d IJssel tot 
2x toe zich unaniem tegen woningbouw op 
vervuilde havenslibvelden heeft uitgesproken?

 De wijk Fascinatio is eveneens gebouwd op vervuild 
havenslib en in Rivium staat ook bebouwing. Binnen 
de Wet bodembescherming bestaat de mogelijkheid 
om te bouwen in Rivium. Er zit ook een leeflaag op 
de ondergrond

 Veiligheid en gezondheid zijn daarbij 
belangrijke uitgangspunten.
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ANTWOORDEN OP GESTELDE VRAGEN

 Vraag: op dit moment loopt (buiten Corona) de 

Abram van Rijckevorselweg in de ochtend richting 

de A16 al vol en in de middag staat het nu al 

regelmatig stil stil op de Brienenoordbrug richting 

Capelle aan den IJssel omdat de Van 

Rijckevorselweg vol staat richting de Algerabrug.

 Natuurlijk weten jullie dit, maar in vrees dat dit 

door de ontwikkeling van het Rivium alleen maar 

erger wordt. Ben heel benieuwd hoe hiermee 

wordt omgegaan.

 Antwoord hierop is aanpak Algera-corridor
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TOT BESLUIT

Mobiliteit en verkeer continu in 

beweging

Monitoring, evaluatie en 

bijsturing default

Vragen die ons verder bewegen?
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Informatie MIRT Oeververbindingen / 

Algeracorridor / Rivium 18 feb 2021



• Informatie over verkeersprojecten in en rond ‘s 

Gravenland en Capelle-West

• Wat speelt er de komende jaren?

• Wat speelt er rond 2030?

• Hoe is de participatie geregeld?

• Geen behandeling van detailvragen over 

projecten als de fietscorridor op de Algeraweg

• Dit kan in de participatie van de projecten

Doel van de avond



Wat is een MIRT-project?

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

Nov
2019

zomer
2022

2-3
jaar

2-3
jaar



Welke projecten zitten in de 

MIRT Oeververbindingen?

Zes voorgenomen maatregelen

1)Een nieuwe multimodale oeververbinding 

tussen Kralingen en Feijenoord in Rotterdam.

2)Een treinstation Stadionpark.

3)Een Hoogwaardige Openbaar Vervoer 

(HOV)-verbinding tussen Zuidplein en 

Kralingse Zoom.

4)Een Hoogwaardige Openbaar Vervoer 

(HOV)-verbinding tussen Zuidplein en 

Rotterdam via de Maastunnel.

5)Maatregelen op de A16 Van 

Brienenoordcorridor.

6)Maatregelen op de Algeracorridor.



Wat zijn de doelstellingen 

MIRT Oeververbindingen?

Vijf doelen: 

1) Het verbeteren van de bereikbaarheid via de weg (Algeracorridor, A16)

2) Het verbeteren van de bereikbaarheid met het OV (ondergrondse delen metronet)

3) Het faciliteren van verstedelijking (50.000 woningen tot 2040 en economische 

toplocaties zoals Rotterdam Centrum en EUR Kralingse Zoom)

4) Het verbeteren van de stedelijke leefkwaliteit 

5) Het vergroten van kansen voor mensen (banen rechter Maasoever beter bereikbaar 

maken voor mensen linker Maasoever)



Wat is besloten?

Op 20 november 2019 is de 

Startbeslissing getekend. Hiermee is de 

start van de MIRT Oeververbindingen 

een feit. 

Dit project is een samenwerking van: 

•De Gemeente Rotterdam

•Het ministerie van Infrastructuur & 

Waterstaat

•De provincie Zuid- Holland

•Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Voor het onderdeel Algeracorridor betalen 

en beslissen de gemeentes Capelle a/d 

IJssel, Krimpen a/d IJssel en 

Krimpenerwaard mee. 

Voldoen aan uitgangspunt: MIRT start als 

er minimaal 75% “zicht is op financiering 

van de meest waarschijnlijk variant”. 



Wat heeft de Raad 

besloten?

Besluit Raadsvoorstel 105059 (16 dec 2019)

In te stemmen met het concept financieringsvoorstel Algeracorridor 

met een Capelse bijdrage van €8 miljoen onder de volgende 

voorwaarden:

• Het financieringsvoorstel dient als basis voor de start van 

de verkenning van de MIRT Oeververbinding en 

Algeracorridor;

• Capelle vanaf de verkenningsfase mede-beslisser wordt 

in de MIRT Oeververbinding voor wat betreft de 

Algeracorridor;

• Nadere financiële uitwerking te starten, waarbij 

financieringsregels (o.a. mee- en tegenvallers; 

basisverdeling in percentages) uiterlijk zijn vastgelegd bij 

het voorkeursbesluit (einde verkenningsfase);

• Het Kralingseplein geen financieel onderdeel is van de 

Algeracorridor;

• Nadere juridische uitwerking te starten over de rol van het 

bestuurlijk trekkerschap en het bevoegd gezag;

• Capelle het bevoegd gezag is voor dat deel van de 

Algeracorridor waarvoor Capelle verantwoordelijk is (o.a. 

bestemmingsplan, monumentenstatus Algerabrug);

• Alle bestuurlijke partijen akkoord zijn met het 

financieringsvoorstel. 

Een definitief besluit over de uiteindelijke maatregelen en de 

hoogte van de Capelse bijdrage wordt nog aan de Raad 

voorgelegd voordat de voorkeursbeslissing (over circa 2 jaar) 

wordt genomen.

Verwachting 
besluit rond zomer
2022



Financieringsvoorstel bij 

startbeslissing in 2019 

MIRT ALGERA Bijdrage Toelichting

Totale raming € 90 miljoen, verdeeld 

over

KORTE TERMIJN (binnen 5 

jaar) Rijk/PZH/MRDH

€ 22 miljoen Korte Termijn Aanpak (KTA)

LANGE TERMIJN (vanaf ca. 2030)

MRDH / PZH / gemeenten Capelle, 

Krimpen, Krimperwaard en 

Rotterdam

€ 68 miljoen MIRT, waaronder € 8 miljoen vanuit Capelle

Totale raming alle 6 MIRT Oeververbindingen projecten circa 
€ 700 miljoen, waarvan voor de Algeracorridor € 90 miljoen 



Wat wordt er gedaan op de 

Algeracorridor?

Doel: 
doorstroming 
spits van 2,2x 
naar <2,0x 
terugbrengen

MIRT: meerdere 
varianten mogelijk
Doel: sheet 5



Vastgesteld regionaal fietspadenplan

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Algerabrug

Capelsebrug

Regionaal basisnetwerk
(paars)

Metropolitane fietsoutes
MFR (fietscorridor, geel)

Regionaal geprioriteerde 
MFR
• 1e tranche (rood)



Vastgesteld regionaal fietspadenplan

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Regionaal basisnetwerk
(paars)

Metropolitane fietsoutes
MFR (fietscorridor, geel)

Regionaal geprioriteerde 
MFR
• 1e tranche (rood)
• 2e tranche (groen)

Provinciale fietscorridors 
(motie Hoogland 2e Kamer)
en KTA fietscorridors 
(zwart)

Algerabrug

Capelsebrug



Waar staan we nu? KTA

Fietscorridor: 
• participatie 1e helft 2021 
• uitvoering 2022

Fietsenstalling Capelsebrug: 
• uitvoering zomer 2021



Waar staan we nu? KTA

Tijdelijke situatie Algeraweg + 
afsluiting slagboom Nijverheidsstraat: 
• informatie feb/maart 2021
• uitvoering april 2021- juni 2022

Vraagbeinvloeding tijdens ombouw 
Grote Kruising:
• uitvoering april 2021- 2022
• Ook mogelijk voor Capelse inwoners



Waar staan we nu? KTA

Herindeling Capelseplein + 
fietsbrug Schönberglaan : 
• participatie eind 2021 / begin 

2022
• uitvoering 2023



Waar staan we nu? MIRT (2030)
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•Na zomer 2020 zijn 75 maatregelen opgehaald

•Najaar schifting maatregelen: 4 pakketten en afgevallen

maatregelen

•Jan/feb 2021: Scenario’s zijn doorgerekend om de effecten te

bepalen

Waar staan we nu? MIRT (2030)



• Rivium: 5000 woningen meegenomen, geen knip
• Krimpenerwaard: wonen voor eigen behoefte meegenomen
• 2012 – 2019: gelijkblijvende intensiteiten op de Algeraweg
• 2020 (corona): geen verschil met 2012 – 2019

Waar staan we nu? MIRT (2030)



Waar staan we nu? MIRT (2030)

• Van vier rekenpakketten naar aantal Kansrijke combinatiepakketten 
(NKO)

• NKO pakketten worden op dit moment geformeerd
• Besluitvorming NKO juni 2021 -> infobijeenkomst rond de zomer 2021



De circa 4 kansrijke oplossingen  worden met elkaar 

vergeleken, o.a. milieu-effecten-rapportage (MER)

• Eerst wordt (vracht)autoverkeer bepaald

• Dan wordt geluidhinder en luchtkwaliteit berekend

• Vervolgens bekijken of aan de gestelde wettelijke eisen 

wordt voldaan

• Eventueel aanvullende maatregelen nemen (wettelijk)

• Eventueel mogelijk extra’s 

Welke geluid – en milieumaatregelen genomen moeten 

worden is nu nog niet te bepalen

• Uitwerken: zomer 2021 – zomer 2022 (sheet 30-32)

• Uitvoering / detaillering (planuitwerking)  2023-2025

Hoe zit het met geluid en milieu? 

MIRT (2030)



Wat speelt er nog meer tot 2026? 

Metropolitane fietscorridors 

• Rotterdam – Gouda via de ‘s Gravenweg
• Dordrecht – Ridderkerk – Van Brienenoordbrug –

Rivium – Kralingse Zoom (fietsbrug t.h.v. Parkshuttle)
• Lekkerkerk – Algerabrug – IJsseldijk – Rotterdam

Grootschalig onderhoud Rijkswaterstaat

• Van Brienenoordbrug (minder hinder)
• Algerabrug (afstemming met MIRT)



2021 project type participatie

24/25 feb Fietscorridor gesprekken in kleine setting met bewoners Sibeliusweg

en Schubertstraat 

Feb/maart tijdelijke maatregel slagboom 

Nijverheidsstraat / Algeraweg

Informatie(brief) bewoners Nijverheidsstraat en 

Ketensedijk 

18-mrt MIRT Algeracorridor 4e Klankbordgroepavond (alleen voor al aangemelde 

belanghebbenden)

voorjaar Fietscorridor algemene informatiebijeenkomst

14 april MIRT Algeracorridor Openbare raadsinformatiebijeenkomst

rond de zomer MIRT Algeracorridor algemene informatiebijeenkomst NKO-varianten

rond de zomer MIRT Algeracorridor opgeven participeren uitwerking varianten MIRT Algera

Najaar 2021 tot 

voorjaar 2022

MIRT Algeracorridor meerdere participatiemomenten uitwerking varianten 

(na opgave bij MIRT)

eind 2021/begin 

2022

Capelseplein 1e informatiebijeenkomst (project moet nog worden 

opgestart)

2022

Najaar 2021 tot 

voorjaar 2022

MIRT Algeracorridor meerdere participatiemomenten (na opgave bij MIRT)

zomer-najaar 

2022

MIRT Algeracorridor algemene informatiebijeenkomst + mogelijkheid indienen 

zienswijze

Verwachte participatie



informatiemomenten 2019-2020

2019 project type informatie

feb MIRT Algeracorridor informatiebijeenkomst

april MIRT Algeracorridor informatieavond   Fascinatio / IMPACT

november MIRT Algeracorridor krant/social media/radio (startbeslissing)

december MIRT Algeracorridor krant/social media (besluit gemeenteraad)

2020

januari
MIRT Algeracorridor

informatiebijeenkomst startbeslissing en concept 

NRD

jan - feb
MIRT Algeracorridor

zienswijze NRD (Nota Reikwijdte en Detailniveau) 

krant/social media

juni-sept
MIRT Algeracorridor

opgeven klankbordgroep MIRT (social media / 

WOP)

juli MIRT Algeracorridor informatiebijeenkomst WOP

juli MIRT Algeracorridor kennismaking  klankbordgroep

juli MIRT Algeracorridor krant/social media (vaststelling NRD)

najaar MIRT Algeracorridor 2x klankbordgroep MIRT



Informatie

PROJECTEN
www.capellebouwtaandestad.nl

www.capellebouwtaandestad.nl/algeracorridor

www.capellebouwtaandestad.nl/fietscorridor-algerabrug-capelsebrug

https://www.degrotekruising.nl/

https://ways2go.nl/nl/werk-aan-de-weg/de-grote-kruising/

MIRT OEVERVERBINDINGEN

www.oeververbindingen.nl
https://oeververbindingen.nl/nieuwsbrieven/

https://oeververbindingen.nl/publicaties/

VERKEERSBESLUITEN (bezwaar mogelijk)
https://www.officielebekendmakingen.nl/
https://www.capelleaandenijssel.nl/over-capelle/bekendmakingen_42353/
Lek- en IJsselstreek 

REGIONALE PROJECTEN
www.mrdh.nl

http://www.capellebouwtaandestad.nl/
http://www.capellebouwtaandestad.nl/algeracorridor
https://www.degrotekruising.nl/
http://www.oeververbindingen.nl/
https://oeververbindingen.nl/nieuwsbrieven/
https://www.officielebekendmakingen.nl/


Informatie



Publicaties verkeersbesluiten

(formele bezwaarmogelijkheid)



•Circa 5000 woningen Rivium als uitgangspunt

•Eerst op Algeracorridor zorgen voor voldoende doorstroming; dit is 

de grote stroom; deze moet goed zijn

•Dan onderzoeken wat er in de wijken nog aan eventuele 

aanvullende kleine maatregelen nodig is; naar verwachting groot 

deel sluipverkeer opgelost 

•Knip Rivium vooral nodig voor ontwikkeling Rivium, niet voor 

Algeracorridor

•Knip en oplevering Algeracorridor MIRT afgestemd in de tijd

•MIRT zorgt ook voor verbetering A16 en Kralingseplein 

Algeracorridor - Rivium



Samenvatting

• Uitvoering

• KTA projecten tot/met 2023 

• Metropolitane Fietsroutes tot 2026 (MFR)

• MIRT Algeracorridor (inclusief A16 en Kralingseplein) rond 2030

• Participatie

• KTA projecten + MFR : als er een eerste idee is, dan wordt 

participatie opgestart (uitnodigingsbrief vanuit Capelle) en ook op:

www.capellebouwtaandestad.nl/algeracorridor

Websites van de WOP’s

• MIRT projecten: instappen participatie vanaf zomer 2021
• verkenningsfase tot zomer 2022 (van circa 4 pakketten naar 1)

• Najaar 2022 – 2024/2025 (uitwerking / detaillering  van 1 pakket)

• Op de hoogte blijven + aanmelden participatie MIRT:

www.oeververbindingen.nl/nieuwsbrieven/

http://www.capellebouwtaandestad.nl/algeracorridor
http://www.oeververbindingen.nl/nieuwsbrieven/


Vragen



NRD

Nota Reikwijdte en Detailniveau

= plan van aanpak Verkenningsfase

tot Q2 2022

Vastgesteld in juli 2020

https://oeververbindingen.nl/publicaties/

https://oeververbindingen.nl/publicaties/


Te onderzoeken aspecten MER

MIRT Oeververbindingen

Zie ook nota Reikwijdte en 
Detailniveau



Te onderzoeken aspecten MER

MIRT Oeververbindingen



Te onderzoeken aspecten MER

MIRT Oeververbindingen



Wat wordt er gedaan op de 

Algeracorridor?



Wat wordt er gedaan op de 

Algeracorridor?



Wat wordt er gedaan op de 

Algeracorridor?



Vragen uit de Chat van 18 februari 2021  

 Rivium blijft 'open' via 1e Riviumstraat. Er zijn veel sluipers naar Krimpen over 
de dijk. Gaan die dan deze route volgen? Of via IJsselmondselaan of 's-
Gravenland en West naar de dijk? 

De verwachting is dat geen van de genoemde scenario’s zich in essentie zal voordoen. De 
invoering van de knip op de Rivium Boulevard zal worden afgestemd op de aanpassing van 
de Algera. De huidige verwachting is dat de doorstroming op de aangepaste Algeracorridor 
zodanig zal zijn dat sluipen niet langer lonend is. 

 Er wordt gezegd dat toekomstige bewoners van het Rivium weinig 
bewegingen maken richting Capelle maar vooral richting Rotterdam. Op welke 
kennis is dit gebaseerd? 

Uit eerdere enquêtes onder werkgevers op Rivium en bewoners van het in 2019 opgeleverde 
Rive Republic kwam naar voren dat de relatie Rivium Rotterdam groter is dan die tussen 
Rivium en Capelle. Zo vreemd is dat niet als bedacht wordt dat Rotterdam 10 keer groter is 
dan Capelle en ook navenant meer arbeidsplaatsen telt.  

 Zijn de meetgegevens een gemiddelde over de dag voor de corridor? 

De meetgegevens van de Algeraweg betreffen een werkdaggemiddelde (maandag t/m vrijdag, 
van 0 tot 24 uur) 

 De doelstelling is meer mensen de metro in die in Krimpen wonen, kan je dan 
niet beter zorgen dat het OV beter wordt georganiseerd? 

De doelstelling van de MIRT  voor het openbaar vervoer is ruimte te maken in het 
ondergrondse deel van de metro door een HOV verbinding te maken tussen Kralingse Zoom 
via Feijenoord richting Zuidplein. Voor de Algeracorridor is de doelstelling het oplossen van 
de (auto)doorstroming op de Algeracorridor. Het oplossen van de doorstroming van de 
Algeracorridor kan op 2 manieren: door betere fiets en OV-verbindingen of het nemen van 
automaatregelen.. In het rekenpakket met fiets- en OV verbindingen zijn de busfrequenties 
verdubbeld. Uit de resultaten komt dat er circa 10% minder autoverkeer komt. Dat is 
onvoldoende om het doorstromingsprobleem op de Algeracorridor volledig op te lossen. Een 
combinatie van fiets-, OV- en auto- maatregelen lijkt waarschijnlijk. 

 Wat worden de aantallen als de nieuwe oeververbinding klaar is? 

Eerdere berekeningen voor de MIRT laten zien dat een nieuwe Oeververbinding c.q. 
maatregelen op de A16 beperkte invloed hebben de Algeracorridor. De bandbreedte van 
intensiteiten als gevolg van de Oeververbinding zullen daardoor niet veel afwijken ten 
opzichte van de presentatie.  

 ]Komt de fly-over er nu wel of niet?  Is dat al besloten zonder overleg met de 
bewoners? 



Een vrije linksafbeweging op het Capelseplein van Krimpen richting Rotterdam zal 
waarschijnlijk één van de kansrijke oplossingen zijn. De oplossing wordt dan meegenomen 
naar de volgende onderzoeksfase. Dit onderzoek zal plaatsvinden tussen zomer 2021 en 
zomer 2022. Dan wordt bepaald of deze maatregel er ook echt komt en ook hoe (fly-over of 
dive-under/tunnel). Voor deze onderzoeksfase kan je rond de zomer 2021 inschrijven om mee 
te participeren. Dit wordt in de nieuwsbrief van de MIRT Oeververbindingen aangekondigd. 
Abonneren op de nieuwsbrief kan via www.oeververbindingen.nl 

 Parkeren lijkt belangrijker dan fietsen, wat wordt er nu precies gedaan om 
fietsen aantrekkelijk te maken? 

We krijgen veel vragen over parkeren, waardoor het kan lijken dat parkeren belangrijker 
wordt gevonden dan fietsen. Overigens komen er ook veel fietsparkeerplaatsen, vooral 
inpandig, maar de verdere aandacht gaat uit naar kwaliteit en beschikbaarheid van 
fietsenpaden zowel op Rivium zelf als in relatie tot de omgeving. Bij dit laatste is altijd 
samenwerking nodig met buurgemeenten en/of de MRDH. Meerdere snelfietsroutes over/ 
langs Rivium zijn in studie en voorbereiding.  

 ]is er ook een sneltram over de brug bekeken 

In de inventarisatie zijn er veel OV systemen voorbij gekomen (o.a. metro, tram, trolleybus, 
metroline). Deze systemen zijn op hoofdlijnen beoordeeld of dit kansrijke oplossingen zijn. 
Zowel qua vervoerwaarde (aantrekken van reizigers) als qua (exploitatie)kosten zijn deze 
afgevallen. 


