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Doel van dit memo 
Deze memo beschrijft kort (op hoofdlijnen) de resultaten van de doorrekening van de 
combinatievariant met als doel om te komen tot de invulling van de paragraaf in de integrale 
rapportage van de verkenning. 

Aanleiding 
In de vorige fase (analytische fase) hebben we geconstateerd dat er weinig tot geen uitwisseling 
plaatsvindt tussen de verschillende werksporen in de MIRT. In de beoordelingsfase is daarom 
gekozen om steeds de effecten van de werksporen te bepalen ten opzichte van de referentie 
2040 (waarbij dus de andere werksporen niet zijn ingevuld). In deze combinatievariant bekijken 
we uiteindelijk wat de impact is van de gecombineerde maatregelen. Hierbij hebben we zowel 
gekeken naar het effect op de referentie, maar ook in hoeverre deze verschillen ten opzichte van 
de resultaten in de werksporen.  

Invulling van de drie werksporen in de combinatievariant is als volgt, waarbij uitgangspunt was 
het maximale cumulatie effect in beeld te brengen: 
- Oeververbinding en OV: hierbij zijn we uitgegaan van variant 3 (een nieuwe oeververbinding

met een 2x1 autoverbinding en een sneltram via bocht B).
- Brienenoordcorridor: voor de A16 is uitgegaan van variant C (Capaciteitsuitbreiding op de

A16 in beide richtingen tussen de knooppunt Terbregseplein en aansluiting Kralingseplein en
samenvoeging hoofd- en parallelrijbanen in beide richtingen tussen Kralingseplein en
knooppunt Ridderkerk).

- Algeracorridor: variant 2B (de 2x2 Algerabrug) zonder de huidige aansluiting bij de
Ketensedijk.

Vergelijking van de resultaten met de referentie (2040) 
1. In de combinatievariant treedt een lichte toename van het aantal verplaatsingen op (1%) ten

opzichte van de referentie. In de modal split is een uitwisseling te zien tussen fiets (afname)
en OV (toename) ten opzichte van de referentie. Het autogebruik blijft gelijk. In de
combinatievariant neemt het aantal ritten in het OV licht toe t.o.v. de combinatiereferentie.

2. Op de Abram van Rijckevorselweg neemt de intensiteit in de combinatievariant t.o.v. de
referentie toe (zie afbeelding). Op het Kralingseplein is er sprake van zowel toe- als afnames.
Op de toe- en afritten is sprake van een lichte afname van de intensiteit met uitzondering
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van de noordelijke toerit. Hier neemt de intensiteit toe met 20%. Deze toename is voor een 
groot deel afkomstig vanuit de N210 uit de richting van Capelle a/d/ IJssel, een klein deel 
komt vanuit de richting van Rotterdam. De verschuivingen van de stromen worden in het 
volgende stuk ander toegelicht. 

 

 
 
Vergelijking van de uitkomsten met de resultaten van de werksporen 
Hieronder wordt per werkspoor gekeken naar het verschil tussen de uitkomsten van de 
berekeningen in de werksporen en de combinatievariant.  
 
Oeververbinding en OV 

1. Tussen de werkspoorvariant en de combinatievariant zijn vooral verschillen in het 
gebruik van het autonetwerk zichtbaar. De twee meest opvallende zijn: 

a) IJsseldijk of N210: Een oeververbinding met auto veroorzaakt in de 
doorrekening van het werkspoor zelf een behoorlijke stroom over de IJsseldijk. 
Door de knip van de dijk bij de Algeracorridor (Ketensedijk) klapt deze stroom 
op richting de N210 en het Kralingseplein.  

b) Kralingseplein: De knip IJsseldijk en de uitbreiding op de Van Brienenoordbrug 
maken dat het Kralingseplein drukker wordt. Het plein zelf is 3% rustiger tot 7% 
drukker dan in de werkspoordoorrekening. De aanleidende wegen -2% tot 
+13%. Drukker worden oost (meer vanaf de Algeracorridor), west (meer vanaf 
de Oever). Zuid wordt iets rustiger, vermoedelijk door de Oeververbinding.  

2. De resultaten voor OV komen overeen met de berekeningen in het werkspoor. Dit is 
volgens de verwachting, omdat in de vorige fase al was geconcludeerd dat er nagenoeg 
geen uitwisseling plaatsvindt tussen OV-reizigers en de wijze waarin de 
autoinfrastructuur wordt aangepast. Wel vindt er een verschuiving plaats op 
fietsroutering (van 3.600 naar 2.600 fietsers op de oeververbinding). 
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Brienenoordcorridor 
1. De combinatievariant verschilt op de autosnelwegen nauwelijks van het beeld dat is 

verkregen met de doorrekening van alternatief C; 
2. Op de Brienenoordbrug is in de combinatievariant een afname te zien (-2%). Dit is een 

effect van de realisatie van de oeververbinding zoals we in eerdere berekeningen 
(analysefase) ook hebben gezien. Op het totaal van mvt/etmaal op de Van 
Brienenoordbrug is dit een klein effect; 

3. Op het Kralingseplein is in de combinatievariant ten opzichte van alternatief C sprake 
van een gelijkblijvende of kleine afname van de intensiteit op de toe- en afritten met 
uitzondering van de noordelijke toerit. Hier neemt de intensiteit met 16% toe. De 
toename op de noordelijke toerit is een effect van een toename van verkeer vanuit de 
richting van Capelle aan den IJssel/Krimpenerwaard naar de snelweg via de Abram van 
Rijckevorselweg. Op de (sluip)route via de Jacques Dutilhweg is een afname te zien. 

 
Algeracorridor 

1. De combinatievariant verschilt op de wegvakken op de Algeracorridor nauwelijks van 
het beeld dat is verkregen met de doorrekening van alternatief 2B; 

2. De intensiteiten op de Algerabrug zijn hetzelfde; 
3. De intensiteit op de Abram van Rijckevorselweg weg (ter hoogte van het Kralingseplein) 

is 1.500 vtg (etmaal) hoger. Het gaat hierbij, zoals ook hierboven geconstateerd om een 
herroutering van verkeer vanaf de aansluiting via de Jacques Dutilhweg. Dit heeft ook 
zijn effect op de stromen van en naar het Kralingseplein. 

 
Conclusie 
De combinatieberekening leidt niet tot andere hoofdconclusies dan de berekeningen in de 
individuele werksporen, wel verandert lokaal de routering van verkeer door Capelle. 
Aandachtspunt is de stroom via Toepad/Ketensedijk vanaf de Oeververbinding. De grote hiervan 
is sterk afhankelijk van de keuzes, die gemaakt worden ten aanzien van de vormgeving van 
kruispunt Ketensedijk (specifiek de mate van uitwisseling tussen de Algeracorridor en de 
Ketensedijk). Een ander aandachtspunt vormt het Kralingseplein en de afname van de 
autostroom via de Jacques Dutilhweg na verbetering van de doorstroming op de A16 (in 
combinatie met verbetering van de Algeracorridor).  
 
 
 
 


