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Technische sheet & spelregels

• Deze bijeenkomst wordt opgenomen voor intern gebruik
• Kies voor rasterweergave, om de presentatie zo goed mogelijk te 

kunnen volgen
• Zet uw microfoon uit tijdens de presentaties

• 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. 

• Technische ondersteuning nodig?
Bel of app Bureau Buhrs: 06 83 25 80 98
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• Niels Vrije – procesbegeleider
Omgevingsmanager

• Wieger Savenije - presentator
projectleider Algeracorridor

• Merle Prast – verslaglegging
adviseur Omgevingsmanagement

• Bureau Buhrs
Facilitator & Technische ondersteuning
Bel 06-83 25 80 98 voor hulp 
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Welkom! Even voorstellen:

Klankbordgroep Algeracorridor



Doel van deze bijeenkomst

•Kennismaken

•Uitleg geven over het proces, de planning en de spelregels

•Vragen beantwoorden en verwachtingen naar elkaar uitspreken 

•Belangrijk: vandaag gaat het om het proces, en niet over de inhoud
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Het programma:

•Kennismaken

•Waar staan we nu in de MIRT-verkenning?

•Uitleg over doel, proces, planning van werkspoor Algeracorridor

•Rol van klankbordgroep 

•Vragenronde 
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MIRT-verkenning 
oeververbindingen
Op 20 november 2019 is de Startbeslissing 
getekend. Hiermee is de start van dit project 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. 
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Doelen MIRT-verkenning

Vijf doelen: 
1) Het verbeteren van de bereikbaarheid via de weg

2) Het verbeteren van de bereikbaarheid met het OV.

3) Het faciliteren van verstedelijking (wonen en 
economische toplocaties)

4) Het verbeteren van de stedelijke leefkwaliteit.

5) Het vergroten van kansen voor mensen.

14 juli 2020Klankbordgroep Algeracorridor 11



MIRT-verkenning 
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.
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In deze fase zitten we nu 
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De werksporen in de MIRT-verkenning 
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MIRT-verkenning 
Oeververbindingen 

regio Rotterdam

Werkspoor 
oeververbinding en 

OV

Werkspoor A16 Van 
Brienenoordcorridor

Werkspoor 
Algeracorridor

Klankbordgroep Algeracorridor

Betrokken bij het werkspoor zijn: de provincie Zuid-Holland, de MRDH, 
Rijkswaterstaat en de gemeenten Rotterdam, Capelle a/d IJssel, 
Krimpen a/d IJssel en Krimpenerwaard



Het werkspoor 
Algeracorridor
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• Maatregel 6 MIRT-verkenning: 
maatregelen op de Algeracorridor.

• Doel werkspoor: een 
toekomstbestendige oplossing voor 
de bereikbaarheidsproblematiek van 
de Algeracorridor voor alle 
vervoerwijzen.

• Resultaat: beslisinformatie om een 
voorkeursbesluit te kunnen nemen, 
inzicht in kansrijke 
oplossingsrichtingen (NKO).
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Terugblik: Algerastudie

•1e helft 2019: probleemanalyse en verkenning mogelijke 
oplossingen.
•Conclusie: de problematiek is op de corridor zelf op te lossen.

•Een pakket met kortetermijnmaatregelen: Korte Termijn Aanpak 
(KTA) in gebiedsprogramma Mobiliteit en Verstedelijking (MOVE). 
Dit is geen onderdeel van deze MIRT-verkenning. 

•Twee pakketten voor de lange termijn: ‘Opwaarderen corridor’ & 
‘Verandering van Vervoerwijze’. 
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Aanpak op hoofdlijnen – Analytische fase
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Scope van het onderzoek

14 juli 2020 18

• Scope: rotonde Krimpenerbosweg – C.G. Roosweg 
tot (de 1e verkeersregelinstallatie van) het 
Kralingseplein.
• Onderzoeken van maatregelen die binnen de 

corridor genomen kunnen worden. 
• Maatregelen met het doel om de vraag op de 

corridor te beïnvloeden kunnen fysiek buiten de 
corridor liggen.

• Effecten op aangrenzende wegen (zoals A16) 
wordt bekeken.

• Korte Termijn Aanpak (KTA) wordt als gegeven 
beschouwd.
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Procesaanpak zeef 1 



Participatiemomenten in zeef 1
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• In totaal drie werktafels: 

1. Opgave en doelstellingen in september 2020
Gezamenlijk het doelbereik en de opgave(n) concretiseren

2. Bouwstenen in november 2020
Meedenken over mogelijke oplossingen

3. Resultaat zeef 1 in eind 2020
Meedenken over voorgesteld maatregelpakket.

Ter voorbereiding worden stukken verstuurd en uitleg gegeven 



Deelname aan participatiemomenten betekent: 
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• Deelname aan drie Werktafels.

• Meedenken over de opgave op de Algeracorridor.

• Van elke Werktafel wordt een verslag gemaakt en voorgelegd aan de deelnemers.

• Ideeën, suggesties, adviezen zijn welkom. De projectorganisatie bepaalt wat wel en 
niet wordt overgenomen en motiveert die keuze. 

• We werken volgens het Spelregelkader Participatie.
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Spelregelkader Participatie 

•De bestuurders van dit project hebben dit Spelregelkader vastgesteld, zie filmpje.

•Een spelregelkader over hoe we met elkaar en elkaars belangen omgaan in de 
participatie.

•Het bevat spelregels over informatievoorziening, vertrouwelijkheid, privacy, en 
omgangsvormen.

•Het Spelregelkader staat op de website www.oeververbindingen.nl.
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We zijn benieuwd naar jullie reactie
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We zijn met name benieuwd naar:

• Blijft u in het vervolg aangehaakt bij de klankbordgroep?

• Welke thema’s zou u in de volgende bijeenkomsten zeker willen bespreken?

Als je hier op wil reageren, geef dit aan via de chat en wij geven jou het woord.
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Het vervolg
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•Na de zomer is het ingenieursbureau betrokken en starten we met de inhoudelijke 
onderzoeken

•Een eerste Werktafel wordt in september 2020 georganiseerd (hopelijk fysiek) 

•Deze presentatie en de link naar het Spelregelkader ontvangen jullie

•Het aanspreekpunt is Merle Prast, te bereiken via mail@oeververbindingen.nl

•Houd regelmatig de website in de gaten en schrijf je in voor de nieuwsbrief via 
www.oeververbindingen.nl indien je dit nog niet hebt gedaan.
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Bedankt voor uw deelname aan de eerste 
klankbordgroep bijeenkomst voor de 
Algeracorridor!


