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ONDERWERP  

 
Leefbaarheidsaanpak snelheid en verkeersgedrag Algeraweg korte termijn en geluidreducerende 
maatregelen Algeraweg korte termijn 
 
 
SAMENVATTING 

 
In de klankbordgroep Algeracorridor voor de MIRT Verkenning Oeververbindingen, waarin onder 
andere bewoners rondom de Algeracorridor zitting hebben, zijn regelmatig klachten naar voren 
gekomen dat de leefbaarheid onder druk staat. Met name door geluidhinder en het vele vrachtverkeer 
op de Algeraweg. Op basis van akoestisch onderzoek is gekeken welke maatregelen op korte termijn 
(2022 – 2023) effectief en snel realiseerbaar zijn met een hoorbaar effect. 
De aanleg van een nieuwe geluidreducerende asfaltlaag is makkelijk en snel uit te voeren met ook 
een hoorbaar resultaat. Voor de lange termijn (2030) wordt op dit moment een effectenstudie gedaan 
in het kader van het project MIRT Oeververbindingen naar het verbeteren van doorstroming en 
stedelijke leefkwaliteit (waaronder geluid). 
Het college heeft kennis genomen van de uitkomsten en het proces “Leefbaarheidsaanpak snelheid 
en verkeersgedrag Algeraweg korte termijn” en de in het kader daarvan te nemen maatregelen 
vastgesteld. 
 
 
ADVIES OM TE BESLISSEN 

 
1. Kennis te nemen van de uitkomsten en het proces “Leefbaarheidsaanpak snelheid en 

verkeersgedrag Algeraweg korte termijn”; 
2. De volgende te nemen maatregelen “Leefbaarheidsaanpak snelheid en verkeersgedrag 

Algeraweg korte termijn” vast te stellen; 
a. Het plaatsen van informatieborden met foto’s bewoners (reeds geplaatst); 
b. Het plaatsen van snelheidsdisplay’s; 
c. Het aanbrengen van beter zichtbare snelheidsmarkering; 
d. Het aanbrengen van een geluidsreducerende asfaltlaag; 

3. De resultaten van de maatregelen actief te delen met de gemeenteraad; 
4. De motie “Kan het op de Algeraweg een tandje minder met de overlast en herrie” d.d.  

8 november 2021 met dit besluit als afgedaan te beschouwen. 
 
 
BESLUIT: 31 mei 2022 

 
 
Het college besluit conform het voorstel. 
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INHOUD/STREKKING 

 
Aanleiding 
In de klankbordgroep Algeracorridor voor de MIRT Verkenning Oeververbindingen, waarin onder 
andere bewoners rondom de Algeracorridor zitting hebben, zijn regelmatig klachten naar voren 
gekomen dat de leefbaarheid onder druk staat. Dit wordt met name veroorzaakt door geluidhinder en 
het vele vrachtverkeer op de Algeraweg. Op 8 juni 2021 heeft uw college besloten uitvoer te geven 
aan het  “Plan van aanpak leefbaarheidsaanpak snelheid en verkeersgedrag Algeraweg korte termijn”.  
Strekking van het plan van aanpak is om in de periode 2022-2023 een aantal maatregelen door te 
voeren om de geluidhinder op de Algeraweg voor omwonenden te verminderen. Op 8 november 2021 
heeft de Raad een motie met eenzelfde inhoudelijk strekking aangenomen. In de motie wordt 
aangegeven de resultaten beschikbaar te hebben bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2022. 
 
Akoestisch onderzoek 
In het voorjaar 2022 is akoestisch onderzoek gedaan naar maatregelen die op korte termijn effectief 
en makkelijk realiseerbaar zijn met een hoorbaar effect voor de wijken ’s-Gravenland en de 
Rondelenbuurt. Daarbij is als uitgangspunt de feitelijk gereden snelheid van gemiddeld 70 km/u 
gehanteerd. De resultaten zijn de onderstaande tabel weergegeven. 
 

Losse maatregelen Geluidseffect 
 ’s Gravenland 

Geluidseffect 
 Rondelen 

Snelheidshandhaving naar 50 km/u  -0,2 dB -0,2 dB 

Vrachtwagenverbod, zowel overdag als ‘s nachts -0,4 dB -0,4 dB 

Vrachtwagenverbod in de avond en nacht -0,3 dB -0,3 dB 

Nieuwe geluidsreducerende asfaltlaag -2 tot -3 dB -2 tot -3 dB 

Geluidscherm ’s Gravenland verhogen met 1 meter -2 tot -3 dB 0 tot +0,8 dB 

Geluidscherm Rondelen aanbrengen met een 
hoogte van 2,5 meter 

0 tot +1,3 dB -2 tot -9 dB[1] 

Combineren van maatregelen     

Geluidreducerende asfaltlaag + snelheidsverlaging -2 dB -2 dB 

Hoger geluidscherm + snelheidsverlaging -2 tot -3 dB -0,2 tot +0,6 dB 

Hoger geluidsscherm + Geluidreducerende 
asfaltlaag + snelheidsverlaging 

-2 tot -4 dB -2 tot -4 dB 

 
Er zijn vooral voordelen te behalen met “harde” maatregelen, zoals het aanbrengen van 
geluidreducerend asfalt en/of geluidschermen. Deze hebben een groter geluid beperkend effect dan 
het terugdringen van de snelheid en vrachtverkeer. Daarbij komt dat Capelle de “harde” maatregelen 
zelf kan realiseren, terwijl wij bij snelheidsverlaging en/of vrachtwagenverboden veel meer 
medewerking van de politie/openbaar ministerie en weggebruikers nodig hebben. Daarbij heeft de 
politie aangegeven hiervoor geen permanente handhaving in te willen zetten in verband met de 
beperkte capaciteit en het feit dat de Algeraweg een relatief verkeersveilige weg is. 
 
Geluidreducerend asfalt 
Het aanbrengen van geluidreducerend asfalt met een effect van -3 dB heeft ongeveer hetzelfde effect 
als een halvering van het autoverkeer en heeft voor zowel ’s-Gravenland als voor de Rondelen een 
positief effect.  
In het kader van groot onderhoud Algeraweg heeft asfaltonderzoek plaatsgevonden en is vervanging 
noodzakelijk. In het advies is rekening gehouden met het vervangen van twee lagen asfalt zodat de 
constructie voor minstens 10 jaar zal voldoen tot de toekomstige aanpassingen aan de Algeraweg in 
het kader van de MIRT Oeververbindingen. In het advies is ook het aanbrengen van een 
geluidreducerende deklaag opgenomen. De kosten voor de vervanging van de twee lagen asfalt zijn 
geraamd op € 1,0 miljoen.  
De uitvoering is relatief snel realiseerbaar, naar verwachting in de herfst van 2022, uitgaande van 
gunstige levering van materialen, weersomstandigheden en planning van andere 
wegwerkzaamheden. Bij ongunstige omstandigheden wordt dit uiterlijk voorjaar 2023. 
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Geluidsschermen 
Het verhogen van het bestaande geluidsscherm aan de ’s Gravenlandzijde levert voor ’s Gravenland 
evenveel op dan een nieuwe geluidreducerende asfaltlaag. 
Bij het aanbrengen van een nieuw geluidsscherm aan de Rondelenzijde zijn op de lagere etages forse 
reducties te halen, op de bovenste etage is het effect beperkt (2 dB) en niet groter dan een nieuwe 
geluidreducerende asfaltlaag. Daarnaast kan in delen van de wijk ‘s Gravenland het geluidsniveau 
enigszins toenemen door de weerkaatsing van een nieuw geluidsscherm. 
 
De kosten voor het ophogen van het bestaande geluidscherm ’s-Gravenland met 1 meter zijn 
geraamd op € 1,1 miljoen (op staal, meer technische risico’s) tot € 2,0 miljoen (op palen, minder 
technische risico’s). 
Voor een nieuw geluidscherm aan de Rondelenzijde moet op minimaal dezelfde kosten worden 
gerekend. Daar waar de voorbereiding voor het asfalt relatief kort is, levert de voorbereiding voor een 
technisch kunstwerk veel voorbereidings- en uitvoeringstijd op. Oplevering in 2024 is op zijn vroegst 
mogelijk, maar uitloop richting 2025 is zeker denkbaar. 
 
Daarnaast zal voor sommige alternatieven in de MIRT Oeververbindingen de Algeraweg tot 2x2 
uitgebreid moeten worden en is verplaatsing van een dan nieuw geluidscherm aan de Rondelenzijde 
aan de orde. Een mogelijk geluidscherm kan dan beter worden geïntegreerd in de planvorming van de 
MIRT Oeververbindingen. 
Vanwege het beperkte effect, de hoge kosten, de lange uitvoeringstermijn en onzekerheid over een 
mogelijke desinvestering door de plannen voor de MIRT raden wij geluidsschermen op dit moment af. 
 
Overige (gedrags)maatregelen 
Naast een geluidreducerende asfaltlaag voeren w.e gedragsacties uit om de snelheid en de 
geluidhinder te verminderen. Zo zijn er infoborden met foto’s van bewoners en tijdelijke 
snelheidsdisplays langs de Algeraweg geplaatst en is snelheidsmarkering aangebracht. De politie 
gaat in de zomer handhavingsacties uitvoeren op overmatig geluid (door auto’s en motoren) en de 
RET gaat rond de zomer met elektrische bussen op de Algeracorridor rijden.  
  
Op dit moment loopt nog een onderzoek naar de levering en kosten voor een permanente 
snelheidsdisplay. Ook onderzoeken we of een definitieve (van de nu tijdelijke) afsluiting van de 
Ketensedijk kan bijdragen aan een betere doorstroming en minder geluidhinder. We verwachten de 
uitkomst van de onderzoeken in Q3 van dit jaar  duidelijk zijn, als gevolg van de ontstane grote 
onzekerheid over wereldwijde leveringen en oplopende kosten van (staal)prijzen.  
 
[1]De geluidsreductie van -9 dB is beperkt haalbaar, alleen op de onderste verdiepingen van de 
Rondelenflats. Op de bovenste verdiepingen is de geluidsreductie beperkt tot -2 dB. 
 
 
FINANCIEN

 
Binnen de bestaande kredieten van Stadsbeheer is € 1,0 miljoen opgenomen voor een nieuwe 
geluidreducerende asfaltlaag voor de Algeraweg. Om het overzicht te behouden, maken Stadsbeheer 
binnen die budgetten een nieuw kredietnummer aan, PI 60562. Omdat het geen nieuw of extra krediet 
betreft, komt er geen voorstel in de VJN.  
Mogelijke (hoge) kosten voor permanente snelheisdisplays en bewegwijzering (bij behouden van de 
afsluiting Ketendijksedijk) worden meegenomen bij de NJN 2022. 
 
Mogelijkheden voor subsidie zijn er niet. De beschikbare financiën van de KTA maatregelen die met 
MRDH, PZH, ministerie voor I&W zijn afgesproken, zijn expliciet voor doorstromingsmaatregelen op 
de korte termijn. Deze beschikbare financiële middelen zijn niet inzetbaar voor verbeteren van 
geluidsmaatregelen. 
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JURIDISCH ADVIES

 
N.v.t. 
 
 
ONDERNEMINGSRAAD

 
N.v.t. 
 
 
COMMMUNICATIE 

 
Vanaf juli 2021 is in samenwerking met de WOP’s van Capelle-West. ’s Gravenland, Middelwatering 
en bewonersorganisaties Capelse Projectaanjagers en Reviusrondeel overleg gevoerd over mogelijke 
maatregelen. Dit heeft in januari 2022 geleid tot een bewonersbrief met mogelijke maatregelen (ruim 
1.300 exemplaren verstuurd in ’s Gravenland en Rondelen). In februari 2022 hebben 
belanghebbenden suggesties kunnen doen (zie bijlage). Er zijn 14 reacties binnengekomen. Er zijn 
naar aanleiding van de suggesties van bewoners geen maatregelen toegevoegd. De reacties worden 
op de website geplaatst.  
In juli 2022 ontvangen de bewoners een afrondende informatiebrief, na vaststelling van de VJN. Dan 
is duidelijk of naast een geluidreducerende asfaltlaag nog aanvullende maatregelen worden 
toegevoegd.  
 
 
BIJLAGEN 

 
• Motie d.d. 8 november 2021; 

• Akoestisch onderzoek; 

• Geluidschermonderzoek; 

• Bewonersbrief d.d. 28 januari 2022; 

• Nota van beantwoording op voorstellen van bewoners d.d. 3 mei 2022. 


