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Belevingswaarde-onderzoek oeververbindingen regio Rotterdam managementsamenvatting

1.

Managementsamenvatting
Inleiding
Dit belevingswaarde-onderzoek (deel 1) is in het kader van de MIRT (Meerjaren
programma Infrastructuur, Ruimte en Transport)-verkenning Oeververbindingen
regio Rotterdam geïnitieerd. In het Mirt-project worden diverse oplossingen
uitgewerkt om de bereikbaarheid en doorstroming in de regio te verbeteren.
Inwoners krijgen hier op diverse plaatsen in de stad en in de regio direct
mee te maken, bijvoorbeeld door werkzaamheden maar ook als het gaat om
doorstroming. In dit onderzoek is in kaart gebracht welke belevingswaarden
inwoners toekennen aan hun woonomgeving en welke impact ze verwachten
als het project straks wordt uitgevoerd. Hiervoor is gevraagd naar meningen,
ideeën en emoties die bewoners ervaren in de regio Rotterdam.
Voor het onderzoek dat voor u ligt zijn 52 inwoners van de betrokken gemeenten (Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard) op een onbevooroordeelde manier telefonisch geïnterviewd. Deze
gesprekken vormen een opstap naar een uitgebreider onderzoek, waarbij we
met bewoners en gebruikers van het gebied op straat in gesprek gaan. De respondenten voor dit deel van het onderzoek zijn geworven via de nieuwsbrief.
Omwille van het Corona-virus hebben we deze straat-gesprekken (550 gesprekken) uit moeten stellen. De straatinterviews worden alsnog uitgevoerd
zodra de corona-maatregelen dat toelaten.
Het aantal respondenten is te beperkt voor dragende conclusies; wel geven
ze een richting aan en geven ze aanwijzingen van wat er breder leeft. In het
tweede deel van het onderzoek kunnen we verder verbreden en verdiepen, in
een groter onderzoeksgebied.

De resultaten

duidelijke invloed op de belevingswaarde. Respondenten wonen er goed, hebben weinig te klagen en waarderen dat met een positief oordeel..
In Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel is de Algerabrug van invloed op de belevingswaarde. Het verkeer is toegenomen, geluidsoverlast van
auto’s en vrachtverkeer wordt nadrukkelijker ervaren en de doorstroming van
het autoverkeer op de corridor (N210, Algerabrug) is afgenomen.
Het merendeel van de respondenten in Capelle en Krimpen vindt dat de
belevingswaarde de afgelopen vijf jaar is afgenomen. Als oorzaak noemen zij
de verkeersdruk op de Algeracorridor. De Abram van Rijckevorselweg (N210)
wordt in dat verband het meest genoemd, gevolgd door de Algeraweg/Algerabrug, Nijverheidsstraat, IJsseldijk en Rivium Boulevard.

Met het positieve oordeel over de belevingswaarde geven respondenten in De
Esch/Feijenoord aan dat de voorzieningen goed zijn – in de woonbuurt en op
stadsniveau – en de bereikbaarheid (de stad in en de stad uit) weinig klachten
oplevert. Weinig groen in de buurt en een vaak stenige omgeving worden door
respondenten wel genoemd als ze hun buurt beschrijven maar dat heeft geen

Zonder Algeracorridor zou de belevingswaarde voor Capelle aan den IJssel
en Krimpen aan den IJssel hoger uitvallen, blijkt uit reacties van de mensen
die we hebben gesproken. Beide plaatsen hebben volgens respondenten de
kenmerken waarvoor ze ooit kozen toen een woning werd gezocht: een fijne
plek om te wonen, rustig, met een redelijk tot goed voorzieningenniveau, goed
aanbod van woningen, een groene omgeving en sociale contacten in de buurt.
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In Krimpenerwaard is het effect van de Algerabrug beperkt. Hier zeggen de
meeste respondenten dat er de afgelopen vijf jaar niets is veranderd.
De Algerabrug en corridor hebben geen invloed op de belevingswaarde. De
brug is voor inwoners van Krimpen aan de Lek wel een hindernis maar de trage
doorstroming weegt in de beleving minder zwaar.

De oeververbinding Kralingen – Feijenoord
Een deel van de respondenten in Feijenoord verwacht dat de belevingswaarde
in de wijk zal toenemen als de plannen voor een oeververbinding tussen Kralingen en Feijenoord worden uitgevoerd. Hun argumenten gaan over cohesie in
de stad, ontwikkeling van Zuid, terugdringen van het autogebruik, parkeerdruk
en beter OV. Het zijn mensen die overwegen hun auto weg te doen, kijken
naar milieuverbetering en Amsterdam als voorbeeld zien voor Rotterdam (‘niemand gaat toch nog met de auto naar Amsterdam’). De vraag waar de brug of
tunnel moet aanlanden speelt bij deze groep in Feijenoord nauwelijks. Mensen
met uitzicht op de Maas geven de voorkeur aan een tunnel vanwege het uitzicht. Enkele respondenten vinden dat een brug met alleen een OV-verbinding
te overwegen valt, om het autogebruik terug te dringen.
Aan de overkant van de Maas (De Esch en omgeving) klinken andere argumenten. Hier speelt het open gebied een rol, de groene long in de stad, die zal
verdwijnen of worden aangetast bij uitvoering van de plannen voor een oeververbinding en de komst van grote aantallen woningen. De belevingswaarde
die aan deze kant van de rivier nog iets hoger is dan aan de andere kant, komt
volgens bewoners onder druk te staan als de plannen doorgaan. Ze noemen
als argument dat een nieuwe verbinding het autogebruik verder zal stimuleren. Enkel een fietsverbinding (ook geschikt voor OV) zou een goed alternatief
zijn.

8

Algerabrug
De Algerabrug komt in alle gesprekken aan de orde, als flessenhals, als oorzaak van files, geluidsoverlast en fijnstof. Respondenten zeggen dat de brug
invloed heeft op de belevingswaarde en dat de voorgenomen maatregelen
onvoldoende zijn voor een hogere waardering.
Respondenten zijn bezorgd dat de druk op het gebied nog verder zal toenemen als de woningplannen voor kantorengebied Rivium worden uitgevoerd.
De wijk is opgezet als een autoluwe wijk met een beperkt aanbod van parkeerplaatsen; omliggende buurten maken zich zorgen dat het autobezit na verloop
van tijd zal toenemen.
Respondenten missen prikkels om automobilisten te bewegen naar andere
vervoermiddelen te kijken. Vervoer via het water zou een kans moeten krijgen,
parkeren bij metrostation Capelsebrug mag gratis en voor fietsers moet een
goede oplossing komen als de Algerabrug volledig in gebruik wordt genomen
voor autoverkeer. Iemand zegt: ‘Maak van Algerabrug een tolbrug, dan gaan
mensen toch nadenken’.

9
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Openbaar vervoer
De gesprekken laten een duidelijk verschil zien in de beleving en het gebruik
van het openbaar vervoer. In Rotterdam maakt twee op de drie respondenten
gebruik van het openbaar vervoer, in de regio-gemeenten is dat een op de
drie. Uitbreiding van het OV in Rotterdam met een busbaan in de Maastunnel
en een extra OV-verbinding Zuidplein-Kralingse Zoom zien respondenten als
een impuls voor het openbaar vervoer. Ze geven bijna allemaal aan dat ze vaker gebruik gaan maken van van de OV-verbinding Zuidplein-Kralingse Zoom.
Tegelijkertijd leggen ze een verband met een verminderd autogebruik. Veel
respondenten ervaren parkeerdruk en zien het OV als een alternatief voor de
auto. De meeste respondenten maken nu al gebruik van het OV, een enkeling
heeft de auto al weggedaan of denkt er sterk over.
In Capelle, Krimpen en Krimpenerwaard is de auto het belangrijkste vervoermiddel, vooral voor het werk. De fiets is lokaal een belangrijk vervoermiddel,
OV wordt soms structureel gebruikt, maar meestal incidenteel. Metrostation
Capelsebrug is het meest genoemde opstappunt. Respondenten noemen diverse prikkels om het OV te stimuleren, zoals een ruimer gebruik van de metro
om fietsen mee te nemen en het stimuleren van het fietsgebruik naar Capelsebrug door het invoeren van parkeergeld op de parkeerplaats bij dit station.

Fijnstof
Eén van de terugkerende thema’s in de gesprekken is fijnstof. De meeste
respondenten hebben hier mee te maken: ze komen fijnstof tegen op tuinmeubels, op planten, in filters van installaties voor luchtverversing, soms in
huis. Opvallend is dat fijnstof geen rol speelt in de belevingswaarde. Mensen
noemen het wel maar zeggen tegelijkertijd dat fijnstof, net als geluidsoverlast,
erbij hoort op de plek waar ze wonen.

10
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2.

A. Belevingswaarde De Esch/Feijenoord

Uitwerking van de resultaten

Met de positieve beoordeling voor de belevingswaarde geven Rotterdamse
respondenten aan dat de voorzieningen goed zijn, in de woonbuurt en op
stadsniveau en bereikbaarheid (de stad in en de stad uit) weinig klachten oplevert. Weinig groen en een stenige omgeving worden door respondenten wel
genoemd maar dat heeft geen duidelijke invloed op de belevingswaarde.
Als een buurt maar een paar winkels telt, dan zijn andere winkels even verderop wel te vinden. Respondenten noemen onder andere een beperkt aanbod
van winkels in De Esch. Parkeren wordt wel als een knelpunt ervaren. Omdat
Rotterdam een grote stad is, kun je dat verwachten, zeggen respondenten.
Het OV is goed en dus een prima alternatief, net als de fiets. Meerdere respondenten hebben hun auto weggedaan. Hierdoor is hun mobiliteit minder
flexibel, maar autobezit is in de stad ook lang niet altijd praktisch. Als je met
de auto een boodschapje doet en bij terugkomst drie straten verderop moet
parkeren is dat irritant, zeggen respondenten.
Fijnstof is een onderwerp, zeggen de meeste respondenten, maar wordt getypeerd als een grote stad-probleem, het hoort er bij, en is voor geen enkele
respondent van invloed op het wooncijfer.

Dit belevingswaarde-onderzoek (deel 1) is in het kader van de MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport)-verkenning Oeververbindingen
regio Rotterdam geïnitieerd. In het Mirt-project worden diverse oplossingen
uitgewerkt om de bereikbaarheid en doorstroming in de regio te verbeteren. Inwoners krijgen hier op diverse plaatsen in de stad en in de regio direct
mee te maken, bijvoorbeeld door werkzaamheden maar ook als het gaat om
doorstroming. In dit onderzoek is in kaart gebracht welke belevingswaarden
inwoners toekennen aan hun woonomgeving en welke impact ze verwachten
als het project straks wordt uitgevoerd. Hiervoor is gevraagd naar meningen,
ideeën en emoties die bewoners ervaren in de regio Rotterdam. De respondenten voor dit deel van het onderzoek zijn geworven via de nieuwsbrief.
Opiniepijlers deed onderzoek naar de belevingswaarde ten behoeve van de
MIRT-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam tussen 14 en 24 december 2020.
De basis voor de dataverwerking is een tweetal uitgangspunten dat we hanteerden voor het opstellen van de vragensets. Deze twee zijn:

 Leefbaarheid in de eigen woonomgeving: vijf jaar geleden, op

dit moment en de verwachte woonkwaliteit in relatie tot één of
meerdere onderdelen van de MIRT-verkenning oeververbindingen
regio Rotterdam.

 Persoonlijke mobiliteit: de huidige situatie en eventuele

veranderingen als gevolg van de voorgenomen maatregelen uit de
MIRT-verkenning oeververbindingen.

Quotes

Wat zeggen inwoners van De Esch/Feijenoord over hun woonomgeving?
• Uitzicht op de Maas, een steeds wisselend schilderij, ik kijk op het silhouet van
Rotterdam, ik hou van deze stad.
• Goede bereikbaarheid, prima wonen, leuk huis, OV en winkels. Wij wonen goed.
• Leuke buurt, goede mix.
• We wonen in een benedenhuis, hebben een fijne tuin en fijne buren.
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• Ik woon hier al dertig jaar met veel plezier.
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• Wonen in de Eschpolder, in het ouderlijk huis. Het laatste stadsboerderijtje. Een
perfecte combinatie van groen en dichtbij de stad.

• Klein buurtje, veel groen.
• Prettig wonen hier, voor Rotterdamse begrippen authentiek, nog zo goed als origi
neel.
• Ik woon in een rustig stukje van de Esch, in het deel waar het wat onrustiger is
geworden door mensen met achterstanden.

• Ik ben positiever geworden over mijn buurt. Vroeger was het een Vogelaarwijk, nu
is het een leuke wijk met voorzieningen.
• De organisatie en de manier waarop ambtenaren kunnen acteren, is helemaal
weg. Er is niet doorheen te komen. Je moet je ingangen weten. Dat heeft ook
invloed op het woongenot. Ik maak me zorgen over groen dat verdwijnt, het is een
groot vraagteken wat er voor terugkomt.

• Mooie rustige buurt, veel vrijheid, dorpsgevoel.
• Het gebied rond de Kuip kan in positieve zin veranderen; toen ik het huis kocht
waren de prijzen wat lager maar die zijn inmiddels opgetrokken. Het is een goede
investering, het hele gebied krijgt een boost. Van mij mag die brug er komen; ik
vind het heerlijk om met de fiets over de brug te fietsen en de stad te zien. Vrien
den wonen in noord, daar kan ik goed met de fiets naar toe. Ik werk in Den Haag;
dat is straks goed te doen met het OV.

• Ik woon hier al dertig jaar en het is rustig, groen, gezellig, dicht bij de stad, met
een super uitzicht en een volkstuin in de Esch. Minpunt is het drukker wordende
verkeer.
• Voorzieningen worden steeds beter, door Feijenoord.
• Er heeft wel verjonging opgetreden. Heel veel jonge gezinnen in plaats van oude
ren die in een flat gaan wonen. Dat is een leuke ontwikkeling.

• Ik woon dicht bij de stad maar heb veel overlast van het verkeer.
• Ik kan de hond uitlaten in een groen gebied.
• Hier was vroeger het havengebied, nu zijn er vooral woningen. Ik zit dicht bij de
snelweg, het geluid valt mee. Er is wel veel steen, weinig groen, alle voorzieningen
heb ik bij de hand en het OV brengt ons overal. Mijn vrouw wil er nog niet aan,
maar het liefst zou ik de auto weg doen.

14

• Wij wonen vlak bij de universiteit. In mijn buurt zie ik steeds meer mensen die een
woning kopen als investering, voor studenten. In mijn straat zijn het zes woningen
van rijke particulieren die onderverhuren. Ik maak me wat zorgen om de cohesie.
Nu letten mensen nog op elkaar. We proberen wel contact te maken met die stu
denten, dat gaat toch wel.
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Is de belevingswaarde ten opzichte van 5 jaar geleden veranderd?
In Rotterdam zegt de helft van de respondenten dat de belevingswaarde van de omgeving
hetzelfde is gebleven; de andere helft vindt dat deze is gewijzigd. Soms is het minder geworden, onder andere door parkeerdruk en toename van auto’s, maar meestal is het beter.
Daarnaast gaat het om verschuivingen in type bewoners, die gevolgen kunnen hebben voor
de cohesie in de wijk. Andersom komt dit ook voor: enkele respondenten noemen verjonging van de wijk een reden voor een positiever oordeel in vergelijking met vijf jaar geleden.

B.

Belevingswaarde Capelle aan den IJssel

Zoals hierboven al aangegeven heeft de Algerabrug invoed op de belevingswaarde in Capelle aan den IJssel.
Als oorzaak voor de teruggelopen belevingswaarde noemen respondenten
zonder uitzondering de Algeracorridor. Het verkeer is toegenomen, geluidsoverlast van auto’s en vrachtverkeer wordt nadrukkelijker ervaren en de doorstroming van het autoverkeer is op de corridor (N210, Algerabrug) afgenomen.
In Capelle zeggen de meeste respondenten dat de belevingswaarde de laatste
jaren is afgenomen.
In Capelle wordt sociale cohesie en fijne buren vaak als pluspunt genoemd.
Dat geldt ook voor de voorzieningen, de open groene ruimte naast de deur en
de grote stad vlakbij. Daarin verschilt Capelle niet van vergelijkbare gemeenten met vergelijkbare voorzieningen. De verkeersdruk op de Algeracorridor
zorgt echter dat de belevingswaarde lager uitkomt dan in deze vergelijkbare
plaatsen. De Abram van Rijckevorselweg (N210) wordt het meest genoemd als
knelpunt, gevolgd door de Algeraweg / Algerabrug, Nijverheidsstraat, IJsseldijk en Rivium Boulevard.
Eén van de terugkerende thema’s in de gesprekken is fijnstof. De meeste respondenten hebben hier mee te maken, ze komen fijnstof tegen op tuinmeubels, op planten, in filters van installaties voor luchtverversing, soms in huis.
De meeste respondenten zeggen dat fijnstof er bij hoort op de plek waar ze
wonen. In de spontane antwoorden op de vraag over plussen en minnen van
de buurt wordt fijnstof zelden genoemd. Het heeft geen invloed op de belevings- waarde.
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Quotes

Wat zeggen inwoners over de belevingswaarde buiten de Algeracorridor om?
• Goede voorzieningen, vlak bij de metro, met voldoende afstand tot de snelweg.
• Het is hier fijn wonen. Bij het water, met veel groen.
• De buurt gaat erg achteruit, in enkele woningen wonen te veel mensen.
• Ik zie vervuiling om me heen, veroorzaakt door inwoners.
• De wijk ’s-Gravenland is ruim opgezet, met veel variatie in woningbouw, goede
voorzieningen, het metrostation Capelsebrug op loopafstand, goede OV-verbindin
gen. We missen wel groen in de wijk. Er zijn wel speeltuintjes, maar een echt park
dichtbij zou mooi zijn.
• Fijn huis, fijne tuin, goed burencontact.
• We wonen in een buurt met veel fijne mensen, centraal gelegen, alle voorzieningen
en scholen in de buurt, met goede verbindingen.
• Er is weinig cohesie in de wijk. Maar daar liggen ook kansen ter verbetering.

17
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Fijnstof is een terugkerend thema. De meeste respondenten hebben hier
mee te maken, ze komen fijnstof tegen op tuinmeu- bels, op planten, in filters
van installaties voor luchtverversing, soms in huis. De meeste respondenten
zeggen dat fijnstof er bij hoort op de plek waar ze wonen. In de spontane
antwoorden op de vraag over plussen en minnen van de buurt wordt fijnstof
zelden genoemd. Het heeft geen invloed op de belevings- waarde.

Omdat de Algeracorridor een stempel drukt op de belevingswaarde in
Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel worden de uitspraken
van de inwoners apart genoemd.

Quotes
C.

• De N210 geeft zoveel verkeersoverlast. Zonder de N210 zou ik een 9 geven voor het
wonen in deze buurt.
Belevingswaarde Krimpen aan den IJssel

Ook in Krimpen aan den IJssel komt de Algeracorridor in elk gesprek aan de
orde. Zoals hierboven al aangegeven heeft de Algerabrug invloed op de belevingswaarde in Krimpen aan den IJssel. Als oorzaak voor de teruggelopen belevingswaarde noemen respondenten zonder uitzondering de Algeracorridor.
Het verkeer is toegenomen, geluidsoverlast van auto’s en vrachtverkeer wordt
nadrukkelijker ervaren en de doorstroming van het autoverkeer is op de corridor (N210, Algerabrug) afgenomen.
Verder wordt de belevingswaarde van respondenten beïnvloed door wat inwoners import noemen, met name vanuit Rotterdam. Respondenten zien dat niet
als een positieve ontwikkeling. Ze spreken onder meer van een andere leefstijl
en een stadse invloed. Iemand zegt: ‘Het dorpsgevoel wordt een stadsgevoel’.
In het algemeen wonen respondenten met plezier in Krimpen aan den IJssel.
Ze gebruiken woorden als keurige wijk, rustig wonen, plezierige buren, groene
omgeving om te fietsen en te wandelen, winkels in de buurt en fijne sociale
contacten. Verder wordt toenemend autogebruik en verhoogde parkeerdruk
geconstateerd.

18

Wat zeggen respondenten over de verkeersproblematiek Algerabrug?

• De overlast van de weg haalt het cijfer naar beneden. Vroeger was het een 8.
• De Nijverheidsweg wordt gebruikt om de N210 te vermijden. We hebben een privéuitgang en ik kan ’s ochtends en ’s middags nauwelijks de weg op komen vanwege
hard rijdend sluipverkeer of de file voor de Algerabrug. In de zomer is het een
racebaan voor motoren.
• Het sluipverkeer is een dikke min. Zwaarbeladen vrachtwagens rijden via de polder
naar de Van Brienenoordbrug, terwijl ze eigenlijk over de snelweg moeten rijden.
’s Ochtends vroeg komt het verkeer al op gang omdat de chauffeurs de file willen
vermijden. Om zes uur, half zeven staat het verkeer hier al vast.
• Als we in de tuin zitten, kunnen we elkaar niet verstaan. Fijnstof is een ander
probleem. Het zit op de buitenkant van de kozijnen, op de luxaflex, op de
tuinmeubels. Onze dochter heeft een stofallergie, we hebben op haar slaapkamer
laminaat gelegd maar daar zit het ook op.

19
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• Ik ben niet positief over de woonomgeving. Het verkeer van en naar de Algerabrug
zorgt voor geluidsoverlast en fijnstof.
• Ik hoef gelukkig niet over die rare Algerabrug. Ik kan ook de andere kant op. Dat
helpt.
• Wij wonen aan een landelijke weg, heel groen, maar we zijn heel snel in de echte
wereld, met veel verkeer en geluidsoverlast. We wonen hier dertien jaar, die
overlast ervaren we pas de laatste jaren.

D. Belevingswaarde Krimpenerwaard
In Krimpenerwaard heeft de Algerabrug en -corridor geen invloed op de belevingswaarde. De brug is voor inwoners van Krimpenerwaard wel een hindernis
maar de beleving van trage doorstroming weegt minder zwaar.
Inwoners noemen Krimpenerwaard een fijne plek om te wonen, rustig, met
goede basisvoorzieningen, een groene omgeving en sociale contacten in de
buurt. Ook hier wordt een toenemend autogebruik ervaren.

• De Algerabrug is een fuik en qua doorstroming een ramp. Dit geeft ons een
onveilig gevoel bij calamiteiten.
• De N210 mag geen sluipweg zijn omdat er een weegpunt ligt bij Utrecht-Gouda.
Deze weg moet alleen bestemd worden voor het regionale verkeer. De brug blijft
bottleneck, ook al komt er een rijbaan bij. De staande mastenroute is niet meer
van deze tijd, de brug gaat te veel in de spits open voor zeilboten.
• Verhuizen is geen optie, onze dochter studeert nog en het is een leuke buurt.
Richting de A16 wordt het steeds drukker, je accepteert het, maar we zijn er niet
blij mee. Wat ik mis in plannen is dat het probleem vooral over Krimpen gaat,
maar dat we in Capelle de dagelijkse overlast ervaren. De brug minder vaak open,
dat zou al goed zijn.
• Meer groen zou welkom zijn. Het is hier erg volgebouwd. En Capelle wil ook nog
5000 woningen realiseren in Rivium, voor mensen zonder auto, maar dat gaat
volgens onze buurt niet werken. We maken ons zorgen dat dit plan nog meer
druk geeft van en naar de Van Brienenoordbrug. Met alleen de Algerabrug is dat
ondoenlijk. Wij hebben al veel last van sluipverkeer als het druk is bij Algerabrug.
• Ik zou hier fijner wonen als de fileproblemen bij de Algerabrug opgelost geworden.
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Wat zeggen respondenten nog meer?
• Ik hoef gelukkig niet over de Algeraburg, ik ga de andere kant op.
• Meer openbaar vervoer zou welkom zijn. Kan er niet een P+R komen bij Krimpen
aan den IJssel, met een snelle OV-verbinding over de Algeraburg?
• We woonden altijd rustig maar ervaren nu best wel geluidsoverlast van het verkeer
op de dijk.
• Door het stadspark zou een weg komen te lopen voor alle vrachtverkeer uit
Schoonhoven, zodat de kruising ontzien wordt. Dit levert veel meer verkeer op uit
Stormpolder richting Schoonhoven. De dijk is niet ingericht op dit verkeer. Er is nog
niet besloten of het gaat gebeuren, maar ik vermoed dat het doorgaat.
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3.

Wat zeggen respondenten?
• Ik ben groot voorstander van de oeververbinding Kralingen-Feijenoord: het is goed
voor cohesie in de stad, goed voor ontwikkeling en veiligheid.

Wat is de impact van de plannen van de
MIRT-verkenning oeververbindingen
regio Rotterdam op de belevingswaarde?
A. De Esch/Feijenoord
Een deel van de respondenten denkt dat de toch al hoge waardering van de
belevingswaarde nog iets kan stijgen bij de uitvoering van de plannen voor
een oeververbinding Kralingen – Feijenoord. Zij wonen vooral in Feijenoord
en hun argumenten gaan over cohesie in de stad, ontwikkeling van Zuid,
terugdringen van het autogebruik, parkeerdruk en beter OV. Het zijn mensen
die overwegen hun auto weg te doen, kijken naar het milieu en Amsterdam
als voorbeeld zien voor Rotterdam (‘wie gaat er nog met de auto naar Amsterdam?’). De vraag waar de brug of tunnel moet aanlanden speelt onder de
respondenten nauwelijks. Mensen met uitzicht op de Maas geven de voorkeur
aan een tunnel vanwege het uitzicht.
Aan de overkant van de Maas (De Esch en omgeving) klinken andere argumenten. Hier speelt het open gebied een rol, de groene long in de stad, die zal
verdwijnen of worden aangetast bij uitvoering van de plannen voor een oeververbinding en de komst van grote aantallen woningen. De belevingswaarde,
die aan deze kant van de rivier nog iets hoger is dan aan de andere kant, zal
hier onder druk staan als deze plannen worden uitgevoerd. Argumenten die
respondenten noemen: het autogebruik moet niet worden gestimuleerd, een
fietsverbinding (ook geschikt voor OV) zou een goed alternatief zijn.

• Ik denk aan een brug met twee lagen, met scheiding van fietsverkeer/voetgangers
en auto’s. Heel belangrijk is een tramverbinding.
• Ik ben groot voorstander van de verbinding Kralingen-Feijenoord, deze is cruciaal
voor de ontsluiting en ontwikkeling van Zuid.
• Ik ben wel betrokken als metrobestuurder. We moeten inzetten op versterking van
het OV. Ik ben vóór de oeververbinding Kralingen-Feijenoord. Dat zou een goede
zet zijn. Zeker gezien de ontwikkeling van Zuid.
• Voor ons hoeft de verbinding niet. Het is meer voor Feijenoord, het nieuwe stadion
en woningbouw. We hebben vanuit De Esch een actiegroep, die samenwerkt met
de overkant (Veranda).
• Er komen heel veel vervoersbewegingen bij. Groen zal verdwijnen. Ik heb tot nu toe
niet het idee dat huizen en groen die verdwijnen op een nette manier terugkomen.
Er ontstaat een grote leegte, hoe gaat dit gecompenseerd worden? Er zijn
50.000 woningen gepland tot 2040. Als je al deze dingen optelt gaat in deze wijk
ongelooflijk veel veranderen. Ik heb er geen vertrouwen in dat de loketten van de
overheid onderling overleg en overzicht hebben.
• Er is al een groot probleem door lokaal verkeer. Aan de zuidkant is er weinig
ruimte. De bouw van de Nieuwe Kuip en verdichting van het wonen zijn
ontwikkelingen die al zijn ingezet, en dan ook nog een brug bouwen? Waar laat je
het verkeer dat van de brug afkomt?
• Voor mij persoonlijk zal het steeds moeilijker worden de wijk uit te komen. Het
autobezit in Nederland neemt toe. Nu zijn er per gezin soms 3 auto's. Dat moet
worden teruggedrongen. Mensen zullen hun auto’s alleen niet vrijwillig inleveren.
Daar moet je heel slim mee omgaan, je moet zorgen dat mensen een alternatief
hebben: goed OV en dat verder uitbreiden. Zorg dat de derde oeververbinding een
fiets- en OV-tunnel wordt, dat is een beter alternatief.
• Gedurende de hele bouw en tijdens het voortraject zal ik overlast hebben, 8 jaar
lang.
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• Onze buurt (De Esch) is een sluiproute van en naar Krimpen omdat de grote
doorgaande weg steeds drukker wordt.

Respondenten missen prikkels om automobilisten te bewegen naar andere
vervoermiddelen te kijken. Vervoer via het water zou een kans moeten krijgen
met een betere marketing en frequenter dienstregeling. Parkeren bij metrostation Capelsebrug is gratis, wat autoverkeer aantrekt uit de Krimpenerwaard
(‘waarom niet betaald parkeren, zodat mensen met de fiets komen’). ‘Fietsers
kunnen straks voor zover mij bekend niet meer via de Algerabrug. Als daar een
pontje komt, zoals wordt gezegd, is dat ook niet echt een prikkel om de fiets te
nemen.’ ‘Mensen zouden gestimuleerd moeten worden de auto te laten staan’,
zegt een andere respondent. ‘Maak van Algerabrug een tolbrug, dan gaan
mensen toch nadenken.’

• Deze wijk is een heel rustig hoekje in de stad, de plannen hebben heel veel impact
op hoe het nu is. Door het toegenomen verkeer, extra lawaai, maar ook door de
impact op een natuurgebiedje langs de Maas. De brug of tunnel komt daar aan
land.
• Wat je hier ziet, de druk van auto's neemt toe. Dat komt deels omdat je nog gratis
kunt parkeren. Een algemeen ding: er zijn te veel auto's. Als je het slim organiseert,
hoeft dat niet.
• Ik pleit voor een brug, maar dan een stadsbrug met de nadruk op het OV en de
fiets. Het moet geen sluiproute worden naar de A16. Het liefst heb ik een tunnel,
maar dat lijkt me niet haalbaar.
• Met de oeververbinding zal de doorstroom enorm verbeteren. Mijn voorstel: maak
van de fietsbaan op de Brienenoord een autostrook. Voor fietsers is de brug toch
veel te steil. Verbeter de afslag IJsselmonde en gebruik de busbaan ook voor auto's.
Nu is het een ingewikkelde slinger.

B. Algerabrug
De Algerabrug komt in alle gesprekken aan de orde. Als flessenhals, als oorzaak van files, geluidsoverlast en fijnstof. Respondenten zeggen dat de brug
invloed heeft op de belevingswaarde. Ze schatten in dat de voorgenomen
maatregelen onvoldoende zijn voor een hogere waardering.
In de antwoorden komt naar voren dat de huidige maatregelen onvoldoende
zijn om de problematiek op te lossen. Respondenten zijn bezorgd dat de druk
op het gebied nog verder zal toenemen als de plannen voor kantorengebied
Rivium (5000 woningen) worden uitgevoerd. De wijk is opgezet als een autoluwe wijk met een beperkt aantal parkeerplaatsen. De omgeving maakt zich
zorgen dat het autobezit na verloop van tijd zal toenemen.

24

Quotes

Wat zeggen respondenten?
• Het blijft moeilijk, de brug blijft een bottleneck. Het is jammer dat de plannen
richting Ridderkerk afgeschoten zijn, dat zou de Algera en onze regio ontlasten.
• Dit zijn lapmiddelen, de brug wordt niet breder, hoeveel rijbanen je ook aanlegt.
Een tweede brug zou een optie kunnen zijn, maar dan heb je weer kans op een
aanzuigende werking. Een groot onderzoek zou nodig zijn.
• Ik heb vertrouwen in de gevolgen van renovatie van het kruispunt, dat zal een
verbetering geven. De Algerabrug wordt niet voor niets de Brug der Zuchten
genoemd. Laat de brug minder draaien, hooguit 2 keer per dag voor pleziervaart.
Bij binnenvaart ligt dat anders. Maar liefst tachtig procent is pleziervaart.
• Je kunt er ook niet zoveel aan veranderen. Het blijft een flessenhals.
• Je kunt honderd rijstroken aanleggen, je blijft met die brug zitten. We moeten er
maar aan wennen. Het blijft een flessenhals. Het voordeel is wel dat we minder
criminaliteit hebben, vergeleken met omliggende gemeenten. Dieven kunnen geen
kant op, er is alleen de brug.
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• Ik ben voorstander van de plannen, zou de bereikbaarheid verbeteren.
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Wat zeggen respondenten nog meer?

• Ik ben tegen verdergaande plannen, uit angst dat de Krimpenerwaard gebruikt
gaat worden voor woningbouw en industrie.

• Je went aan dit soort overlast. De huizen langs A16 hebben veel meer last van
luchtvervuiling, meer longklachten. Er is veel fijnstof.

• Het plan zoals het er nu ligt is een doekje voor het bloeden. Mijn voorstel zou zijn
om je op twee speerpunten te richten: een alternatieve brug in de nabijheid van de
Algerabrug en verbetering van het OV, met name op het water. Bijvoorbeeld met
veel frequentere verbindingen van de waterbus en een onderzoek naar Hollandse
veren richting Ridderkerk en Ouderkerk. Dit heb ik ook als zienswijze ingediend.

• Langs onze wijk loopt een geluidswal, die houdt behoorlijk wat geluid tegen.
Bij noordoosten wind hoor je wel verkeer maar dat weegt niet op tegen het
woongenot.

• Laat de corridor vooral de corridor blijven. Dan blijft de Krimpenerwaard de
Krimpenerwaard. Een betere ontsluiting zou ook voor de metropool Rotterdam
aanleiding kunnen zijn om hier bedrijven te vestigen. En ach, hier vinden ze 10
minuten file al veel...

• De geluidsoverlast van het verkeer geeft een behoorlijke belasting. In de woning
merk je dat niet zo erg.

• De verkeersdrukte in de Krimpenerwaard neemt enorm toe. Er is ook veel
overlast door sluipverkeer. Ik ben tegen de corridor, die is veel te duur en betekent
aantasting van het groen. Mensen zouden gestimuleerd moeten worden de auto
te laten staan. Maak van de Algerabrug een tolbrug, dan gaan mensen toch
nadenken.

• De planten in de tuin lijden er onder, ik vind daar veel fijnstof.

• Ik denk dat de geluidsoverlast wel geleidelijk toeneemt. Maar ik heb vooral zorgen
over het groen dat verdwijnt.
• Over fijnstof hebben we het nooit. Dat is misschien een beetje Rotterdams, we
hebben het wel over de verkeersdrukte maar het is geen item om voor in actie te
komen.
• We merken fijnstof niet maar dat zal er best zijn, je woont in de stad.

• Met een extra baan op de brug, trekt dit ook meer verkeer aan. Daar komt
het Riviumplan nog eens bij, met 5000 woningen. Ik verwacht niet dat dit een
autovrije wijk zal worden, zeker als je de huizenprijzen ziet. Met Rivium zal
het verkeer op doorgaande en onderliggende wegen toenemen. Het wordt een
rijksweg, en dat heeft ook gevolgen voor de waarde van de woning.
• Mijn vrouw werkt in Dordrecht maar zal weinig opschieten met de ingreep bij de
Algeraburg. Vanaf Dordrecht naar de brug is ze net zolang onderweg als van de
brug naar huis.
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• Fijnstof zal er zeker zijn, de wind waait over de snelweg naar mijn buurt. Een
kennis van mij woont tegenover de Capelsebrug, om het half jaar moet hij filters
van de luchtverversing schoonmaken, wat ook wel verklaarbaar is.
• Fijnstof is niet echt merkbaar, maar het zal zeker spelen, we wonen in de stad.
De ramen zitten inderdaad onder het fijnstof.
• Iedere dag zit er wel een laagje stof op onze tuinmeubels.
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• Je merkt dat je in stedelijke omgeving zit, je hoort de Brienenoordbrug. We hebben
nieuwe buren, die vroegen of we wisten hoe ze de luchtinstallatie uit konden
zetten; wat ze hoorden was het geluid van de A16.
• Fijnstof is een probleem. Een aantal dagen per jaar wordt de norm overschreden,
maar volgens de Raad van State past dat binnen het aantal dagen dat het mag. De
geluidsbelasting is ook gemiddeld. Van middernacht tot 4 uur is het stil, maar als
je dat uitfiltert dan is er wel overlast. Ik ben geen roker, maar onbewust rook ik dus
vijf sigaretten per dag.
• We merken het aan het laagje op de tuinmeubels, je voelt de prikkeling van het
fijnstof in de luchtwegen. Mijn huisarts zegt dat de wijk te druk is met verkeer,
voor hem is het lastig op tijd bij patiënten te komen.
• Het probleem van het fijnstof speelt nu al. Gezien de maatregelen die er aan zitten
te komen, zal dit probleem in de toekomst alleen maar toenemen.
• Vervuiling van de stenen gaat sneller aan de Algeraweg dan panden verderop in de
wijk met dezelfde stenen.
• Ik woon in een geluidwalappartement en hoor niets van de weg, maar fijnstof is
er wel. Aan de Kralingse Zoom zijn kavels uitgegeven voor duurzame woningen,
maar die zullen overlast hebben van fijnstof en geluid. Daar lopen rechtszaken
over.
• Bij de nieuwe oeververbinding had fijnstof voorrang moeten hebben, maar dat is
niet het geval. Het gaat nu alleen om de route. Fijnstof komt heus wel aan bod,
maar ik vond de argumentatie zwak, zeker in deze tijden waarin er erkenning
is voor dit probleem. Het antwoord vind ik erg formeel: ‘zo doen we dat in
Nederland’. Ik had liever gezien dat de bakens verzet zouden worden.
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C. Openbaar vervoer
De gesprekken laten een duidelijk verschil zien in de beleving en het gebruik
van het openbaar vervoer. In Rotterdam maakt twee van de drie respondenten gebruik van het openbaar vervoer, in de regio-gemeenten is dat een op
de drie. Uit de reacties komt naar voren dat het gebruik samenhangt met de
ruime aanwezigheid van OV in de stad tegenover een beperkter aanbod in de
regio.
Uitbreiding van het OV in Rotterdam met een busbaan in de Maastunnel en
een extra OV-verbinding Zuidplein-Kralingse Zoom zien respondenten als een
impuls voor het openbaar vervoer. Ze geven bijna allemaal aan dat ze vaker gebruik gaan maken van het openbaar vervoer. Tegelijkertijd leggen ze een verband met een verminderd autogebruik. Veel respondenten ervaren parkeerdruk en zien het OV als een alternatief voor de auto. De meeste respondenten
maken nu al gebruik van het OV. Een enkeling heeft de auto al weggedaan of
denkt er sterk over. In de stad wordt de auto nog maar weinig meer gebruikt,
wel voor de ritjes buiten de stad en voor zware boodschappen of bouwmateriaal. Voor uitgaan en winkelen is het OV het eerst aangewezen vervoermiddel,
dagelijkse boodschappen worden lopend gedaan of met de fiets.
De helft van de respondenten noemt dat de fiets of e-bike een goed alternatief.
In Capelle, Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard is de auto het belangrijkste vervoermiddel, vooral voor het werk. De fiets is lokaal een belangrijk
vervoermiddel en OV wordt soms structureel gebruikt, maar meestal incidenteel. Metrostation Capelsebrug is het meest genoemde opstappunt. Deze
respondenten noemen diverse prikkels om het OV te stimuleren, zoals een ruimer gebruik van de metro om fietsen mee te nemen, een P+R punt in Krimpen
aan den IJssel voor reizigers richting Rotterdam, een volwaardige dienstverlening van de waterbus en stimuleren van het fietsgebruik naar Capelsebrug
door het invoeren van parkeergeld op de parkeerplaats bij dit station. Ook maken mensen zich zorgen over de voorrang voor de auto op de Algerabrug. Het
is bij deze personen niet bekend hoe het fietsverkeer straks wordt geregeld.
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Beschrijving van de werkwijze, achtergronden, verantwoording
Het onderzoek bestaat uit 600 gesprekken met inwoners van Rotterdam en
buurgemeenten, maar is vanwege de beperkingen van het coronavirus in
twee delen uitgevoerd. In december 2020 zijn 53 inwoners van de betrokken
gemeenten (Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en
Krimpenerwaard) telefonisch geïnterviewd. De straatinterviews worden uitgevoerd zodra de corona-maatregelen zijn versoepeld.
In Rotterdam is met 25 inwoners gesproken, in Capelle aan den IJssel met 12, in
Krimpen aan den IJssel met 11 personen en in Krimpenerwaard met 5 personen.
Het aantal respondenten is te beperkt voor dragende conclusies; wel geven
ze een richting aan en geven ze aanwijzingen van wat er breder leeft. In het
tweede deel van het onderzoek kunnen we verder verbreden en verdiepen, in
een groter onderzoeksgebied.
De betrokken respondenten in deze eerste ronde hebben allen gereageerd
op een oproep in de nieuwsbrief van de MIRT verkenning Oeververbindingen
Rotterdam. Met name rondom de maatregelen voor de Algeracorridor, de A16
en een nieuwe multimodale oeververbinding tussen Kralingen en Feijenoord.
Hun deelname wordt bepaald door de plek waar ze wonen, in de directe omgeving van geplande geplande maatregelen vanuit de MIRT verkenning Oeververbindingen Rotterdam. Een klein deel van de respondenten heeft deelgenomen omdat ze in project- breed verband kijken naar de belevingswaarde en
met name meer algemeen wijzen op leefbaarheid en openbaar vervoer.
Bijgaande kaart is ter ondersteuning van de gesprekken gebruikt. Daarbij is
steeds duidelijk aangegeven dat er nog een zoekgebied is voor de locatie van
de nieuwe multimodale oeververbinding. De lijn op de kaart geeft de verbinding schematisch weer.
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