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Beste bewoner en/of ondernemer, 

Eerder dit jaar hebben we u geïnformeerd over de geluidsreducerende maatregelen die we 
treffen op de Algeraweg. In deze brief informeren we u over het aanbrengen van een nieuwe 
asfaltlaag en het besluit over het plaatsen van een geluidscherm. 

De gemeente Capelle aan den IJssel voert op korte termijn (2022 – 2023) diverse 
maatregelen uit om de geluidshinder terug te dringen. Dit doen we met vertegenwoordigers 
van het Burgerpanel Reviusrondeel, Capelse Projectaanjagers en bewonersorganisaties als 
de WOP’s Middelwatering, Capelle-West en ‘s-Gravenland in de projectgroep 
Leefbaarheidsaanpak snelheid en verkeersgedrag Algeraweg.  

Maatregelen Algeraweg  
Tot nu toe zijn op de Algeraweg de volgende acties genomen:  

 Snelheidsinformatie displays, geplaatst in februari 2022; 

 Campagneborden, geplaatst in februari (zie afbeelding);  

 50 km-wegmarkering, opnieuw aangebracht in maart 2022;  

 Verrassingsactie van de politie op geluidsoverlast bij motoren en 
auto’s, uitgevoerd op 1 juli 2022;  

 RET bussen worden volledig elektrisch. 

Op basis van de campagneborden is het effect onderzocht. De snelheid van het 
autoverkeer is 1 tot 2 km per uur afgenomen richting Capelseplein. Richting de Algerabrug 
is er nauwelijks verschil in rijsnelheden geconstateerd. 

Geluidsreducerend asfalt 
De gemeente gaat na de zomervakantie geluidsreducerend asfalt aanbrengen op de 
Algeraweg in het gedeelte tussen de rotonde Capelseplein en de Algerabrug. Deze nieuwe 
asfaltlaag heeft ongeveer hetzelfde effect als een halvering van het autoverkeer.  

De werkzaamheden starten naar verwachting in september 2022. Wat we doen, is: 

 Verwijderen van asfalt;

 Aanbrengen van asfalt (geluiddempend stil wegdek);
 Aanbrengen van belijning en markeringen. 

Wat betekent dit voor u?
Tijdens de werkzaamheden blijft de weg open voor het verkeer. Concreet blijft er in beide 
rijrichtingen één rijstrook beschikbaar. Op deze wijze kunnen ook bussen en hulpdiensten 
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gebruik maken van de weg. Het werk geeft overlast. In deze periode moet u rekening houden 
met een langere reistijd.  

Geluidsschermen 
Door bewoners is regelmatig gevraagd naar een geluidscherm. Wij hebben onderzoek 
gedaan naar de meerwaarde hiervan. Uit het onderzoek blijkt dat de geluidsreductie ten 
opzichte van geluidsreducerend asfaltlaag beperkt is. De gemeente heeft dan ook besloten 
geen geluidschermen te plaatsen. We baseren ons besluit op de volgende resultaten: 

 Het verhogen van het bestaande geluidsscherm aan de ’s Gravenlandzijde levert 

voor ’s-Gravenland evenveel geluidsreducerend effect op als een nieuwe 
geluidsreducerende asfaltlaag;  

 Bij het aanbrengen van een nieuw geluidsscherm aan de Rondelenzijde zijn op de 
lagere etages forse reducties te halen. Op de bovenste etages is het effect echter 

beperkt en niet groter dan een nieuwe geluidsreducerende asfaltlaag; 

 Bij een (hoger) geluidsscherm aan de ene kant van de weg weerkaatst het naar de 
andere kant. Dit zorgt dan weer voor meer geluid; 

 De kosten zijn hoger en de uitvoering duurt veel langer dan het aanbrengen van een 
nieuwe asfaltlaag. 

Aanvullende informatie 
We werken nu aan de definitieve planning voor de asfaltwerkzaamheden. Zodra die bekend 
is, informeren we u hier nader over. Heeft u andere vragen of opmerkingen over de 
asfaltwerkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met projectleider, Marcel Harlaar, via  
06 21 70 42 61 of m.a.harlaar@capelleaandenijssel.nl. Of met het klantencontactcentrum van 
de gemeente Capelle aan den IJssel via telefoonnummer 14010.

Voor meer achtergrondinformatie over de suggesties van bewoners en de 
onderzoeksrapporten, verwijzen wij u naar www.capellebouwtaandestad.nl/algeracorridor. 

Informatie over MIRT Oeververbindingen Algeracorridor 
Op dit moment wordt voor de deelstudie Algeracorridor onderzoek gedaan naar de 
milieueffecten. Vanuit de MIRT-verkenning zijn rond 2030 grootschalige maatregelen 
gepland. Meer informatie over dit project is te vinden op www.oeververbindingen.nl. Na de 
zomer worden opnieuw informatiebijeenkomsten gehouden over de belangrijkste 
(milieu)effecten.   

Met vriendelijke groet, 
namens het college van burgemeester en wethouders, 

R.M. Kandel 
Unithoofd ruimtelijke ontwikkeling 
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