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INLEIDING: Wat staat er in het deelrapport Rivierkunde en scheepvaart? 

 

 

1.1 Doel van dit deelrapport 

 

Dit deelrapport beschrijft de effecten van de kansrijke alternatieven voor het verbeteren van de 

doorstroming op de Algeracorridor op het thema Rivierkunde en scheepvaart. Het deelrapport vormt 

onderdeel van het MER voor de Verkenning Algeracorridor. In het deelrapport staan alleen specifieke 

uitgangspunten en gedetailleerde informatie over Rivierkunde en scheepvaart. Een algemene toelichting op 

de MIRT-verkenning, de kansrijke alternatieven en de aanpak en uitgangspunten voor de effectenstudies is 

te vinden in het Verkenningenrapport Algeracorridor zeef 2, dat tevens dient als hoofdrapport MER. 

 

 

1.2 Leeswijzer 

 

Onderstaande tabel toont de opbouw van het deelrapport. 

 

 

Tabel 1.1 Leeswijzer voor het deelrapport Rivierkunde en scheepvaart MER Verkenning Algeracorridor 
 

Hoofdstuk Geeft antwoord op de vraag: 

1. Inleiding wat staat er in het deelrapport? 

2. Kansrijke Alternatieven wat onderzoeken we? 

3. Kaders binnen welke kaders en richtlijnen voeren we het onderzoek uit? 

4. Aanpak hoe onderzoeken we de milieueffecten op Rivierkunde en scheepvaart? 

5. Studiegebied hoe ziet de omgeving er nu en straks uit voor Rivierkunde en scheepvaart? 

6. Effecten wat zijn de milieueffecten van de kansrijke alternatieven op Rivierkunde en 

scheepvaart? 

7. Mitigatie en compensatie welke maatregelen kunnen de effecten op Rivierkunde en scheepvaart verminderen 

of neutraliseren? 

8. Leemten in kennis en informatie wat zijn onzekerheden met betrekking tot de gebruikte informatie? 
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KANSRIJKE ALTERNATIEVEN: wat onderzoeken we?  

 

Op basis van de NKO1 zijn vier kansrijke alternatieven ontwikkeld. Deze alternatieven onderscheiden zich van 

elkaar op een aantal onderdelen. De wegcapaciteit van de Algerabrug is daarbij de meeste bepalende 

variabele, maar ook de mate van investering in infrastructuur per modaliteit en maatregelen als 

vraagbeïnvloeding verschillen per alternatief. Afbeelding 2.1 geeft dit schematisch weer.  

 

 

Afbeelding 2.1 Overzicht van alternatieven 
 

 
 

 

2.1 Alternatief 1 
 

In dit pakket wordt ingezet op de mobiliteitstransitie om de doorstroming te verbeteren met als 

uitgangspunt dat de bestaande capaciteit van de Algerabrug onveranderd blijft. Het pakket bestaat uit een 

generiek gedeelte van maatregelen die het gebruik van OV en de fiets faciliteren en er worden op 

kruispunten minimale aanpassingen gedaan om de verkeer knelpunten weg te nemen. Het alternatief kent 

een a en b versie waarbij in 1a de oplossingen gekenmerkt worden door maximaal in te zetten op de 

mobiliteitstransitie met minimale investeringen in weginfrastructuur. In 1b is iets meer ruimte om de 

wegcapaciteit te vergroten maar wordt ook nog actief ingezet op de mobiliteitstransitie. 

 

 

2.1.1 Alternatief 1a 

 

Alternatief 1a zet maximaal in op mobiliteitstransitie en bevat alleen de minimale noodzakelijke 

aanpassingen voor de doorstroming van het wegverkeer op de Algeracorridor. Dat betekent dat de 

capaciteit op de Algerabrug niet wordt aangepast en bij het Capelseplein een oplossing op maaiveld is 

gekozen. Voor de aansluiting Ketensedijk en de Grote Kruising worden ook minimale aanpassingen gedaan 

voor het wegverkeer. Om de mobiliteitstransitie te faciliteren wordt vol ingezet op het faciliteren van het 

langzaamverkeer. Voor 1a betekent dit naast de langzaamverkeerbrug tussen de centra Krimpen en Capelle 
 

1  Projectteam MIRT-verkenning Oeververbindingen (2021). Notitie kansrijke oplossingsrichtingen. Te raadplegen via: 

https://oeververbindingen.nl/app/uploads/MIRT_NotitieKansrijkeOplossingen_juli21.pdf 
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dat ook voor fietsers en voetgangers bij de IJsselmondselaan en de Grote Kruising extra fietstunnels 

gerealiseerd worden. 

 

 

2.1.2 Alternatief 1b 

 

Waarbij bij alternatief 1a maximaal wordt ingezet op de mobiliteitstransitie en alleen minimale noodzakelijke 

aanpassingen voor de doorstroming van het wegverkeer op de Algeracorridor worden uitgevoerd. Verschuift 

het accent in alternatief 1b iets van fietsverkeer en openbaar vervoer naar het autoverkeer. De basiskeuzes in 

dit alternatief zijn het Capelseplein waarbij een ongelijkvloerse verbinding wordt gerealiseerd en de 

aansluiting op de Ketensedijk vanaf de Algerabrug waarbij deels een ontkoppeling van het noord-zuid 

wegverkeer plaatsvindt. Daarnaast is er op de kruising bij de IJsselmondselaan geen plaats voor een 

ongelijkvloerse langzaamverkeerverbinding maar wordt het verkeer omgeleid richting het kruispunt bij de 

Van Beethovenlaan. Tevens is er geen fietstunnel bij de grote kruising in alternatief 1b. Het langzaamverkeer 

wordt wel nog gefaciliteerd door de langzaamverkeerbrug tussen de kernen Capelle-Krimpen net zoals in 

alternatief 1a. Tevens is er net zoals in 1a ruimte voor aanvullende maatregelen voor het stimuleren van OV 

en fietsgebruik 

 

 

2.2 Alternatief 2 

 

In dit pakket worden investeringen volledig ingezet om de doorstroming te verbeteren op basis van het 

uitgangspunt dat de capaciteit van de Algerabrug wordt uitgebreid. Het pakket bestaat uit een generiek 

gedeelte van aanpassingen die elders op de corridor nodig zijn voor het opwaarderen van de capaciteit1. 

Daarnaast worden voor de Algerabrug twee variaties onderscheiden: 

- alternatief 2a: versterken van de huidige brug naar een 4x1-configuratie hierbij wordt het fietspad aan de 

westzijde versterkt en geschikt gemaakt voor personenauto’s. Dat betekent dat er een nieuwe 

voet/fietsverbinding moet worden gemaakt. De brug bestaat dan uit twee rijstroken voor alle verkeer en 

aan iedere zijde een doelgroepstrook voor personenauto’s. Het vast vakwerkdeel van de brug blijft 

behouden en wordt versterkt, het beweegbare deel wordt in zijn geheel vervangen in verband met de 

lichte versterking fietspad westzijde, renovatiewerk en beperken hinder; 

- alternatief 2b: een nieuwe 2x2 configuratie. hierbij wordt op de bestaande fundering en deel van de 

onderbouw een nieuwe 2x2 brug aangelegd2. Met deze variant zijn alle vier de rijstroken geschikt voor 

personen- en vrachtauto’s. Het bestaande vakwerk wordt verwijderd en er komt een nieuwe sterkere en 

dus zwaarder vakwerkbrug voor terug. Ook het beweegbare deel wordt vervangen en een sterker en 

zwaarder beweegbaar deel komt er voor terug. De nieuwe stalen brugdelen zijn fors zwaarder. De 

bestaande fundering kan dat niet zomaar dragen. De onderbouw van de brug bestaat uit massief beton. 

In het ontwerp is nu aangenomen dat deze onderbouw van beton deels wordt gesloopt en vervangen 

door een lichtere (holle) constructie. Op deze wijze wordt het zwaardere stalen brugdeel gecompenseerd 

door gewicht in de onderbouw te verwijderen. Daarmee kan de bestaande fundering naar verwachting 

worden gehandhaafd. 

 

 

2.2.1 Alternatief 2a 

 

Bij alternatief 2a verschuift de focus op fietsverkeer en openbaar vervoer naar het autoverkeer. De 

hoofdkeuze van 2a is het ombouwen van de Algerabrug tot een 4x1 profiel. Daarnaast wordt er ingezet op 

het verbeteren van de doorstroming van het wegverkeer in combinatie met inzet op de mobiliteitstransitie. 

 

1 De technische uitgangspunten zijn op dit moment nog niet allemaal zeker. Zo is bijvoorbeeld nog onbekend hoeveel werk er aan 

 de betonconstructie van de beweegbare en vaste brug moet worden verricht in alternatief 2a en 2b, zie voor meer informatie 

 paragraaf 4.3 en 4.4. 

2 Mogelijk is in alternatief 2b met de ombouw naar een volledig 2x2 rijprofiel de noodzaak om ook de onderbouw van de 

 Algerabrug aan te passen, dit is in dit stadia van de verkenning nog niet bekend en zal indien nodig verder moeten worden 

 uitgezocht in de volgende planuitwerkings fase. 
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Hierbij is voor het Capelseplein bewust gekozen voor een fly-over (viaduct) voor de driekwartbeweging van 

Krimpen naar Rotterdam, om het verschil in effecten in beeld te kunnen brengen ten opzichte van een 

onderdoorgang zoals die in alternatief 2b is opgenomen. 

 

 

2.2.2 Alternatief 2b 

 

Bij alternatief 2b ligt de nadruk bij het goed kunnen afwikkelen van het autoverkeer, ook in de verre toe-

komst. Het vernieuwen van de bovenbouw van de Algerabrug tot een 2x2 profiel is in dit alternatief de 

hoofdkeuze. Daarnaast wordt nog steeds ingezet op het gebruik van openbaar vervoer. Hierbij is voor het 

Capelseplein bewust gekozen voor een onderdoorgang voor de driekwartbeweging van Krimpen naar Rot-

terdam, om het verschil in effecten in beeld te kunnen brengen ten opzichte van een fly-over zoals die in al-

ternatief 2a is opgenomen.   
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KADERS: binnen welke kaders en richtlijnen voeren we het onderzoek uit?  

 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de richtlijnen op het gebied van Rivierkunde en scheepvaart op 

verschillende schaalniveaus, voor zover van invloed op het studiegebied en/of de kansrijke alternatieven.  

 

 

3.1 Richtlijnen 

 

Naast wet- en regelgeving en beleid zijn er ook handreikingen, instructies en richtlijnen relevant voor het 

onderzoek. Tabel 3.3 beschrijft deze.  

 

 

Tabel 3.1 Aanvullende richtlijnen 
 

Richtlijn Vastgestelde datum Uitleg en relevantie 

Richtlijn vaarweg 2020 20 november 2020 richtlijnen voor het ontwerpen en inrichten van 

vaarwegen, bruggen, sluizen en binnenhavens 

Rivierkundig beoordelingskader versie 5.0 4 juni 2019 het Rivierkundig Beoordelingskader voor ingrepen in de 

Grote Rivieren beschrijft hoe Rijkswaterstaat bij de 

vergunningverlening rivierkundige effecten van 

voorgenomen ingrepen in de rivier bepaalt en 

beoordeelt 

Richtlijnen scheepvaarttekens 2008 19 december 2019 richtlijnen voor verkeerstekens langs de vaarweg 
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AANPAK: hoe onderzoeken we de milieueffecten op Rivierkunde en scheepvaart 

 

Dit hoofdstuk licht toe hoe de effectbeoordeling in dit MER plaatsvindt voor het thema Rivierkunde en 

scheepvaart. In paragraaf 4.1 zijn eerst de relevante ingrepen beschreven en de effecten die daaruit 

voorvloeien, dit zijn de ingreep-effectrelaties. Op basis van de belangrijkste effecten is het 

beoordelingskader opgesteld en concreet gemaakt (paragraaf 4.2). In paragraaf 4.3 is toegelicht hoe de 

criteria uit het beoordelingskader in MER worden onderzocht. 

 

 

4.1 Ingreep-effectrelaties 

 

Een ingreep-effectrelatie beschrijft welke effecten op hoofdlijnen te verwachten zijn door realisatie van de 

kansrijke alternatieven op de Algeracorridor. 

 

 

Tabel 4.1 Overzicht van ingreep-effectrelaties voor Rivierkunde en scheepvaart 
 

Ingreep Onderdeel 

van 

alternatief 

Effect Effectduur 

 

Criterium 

Permanent Tijdelijk 

toevoegen 

langzaam 

verkeersbrug 

tussen Capelle-

Krimpen 

alternatief 

1a en 1b 

obstakels in de 

Hollandsche IJssel 

(brug + pijlers) 

 

X X beïnvloeding scheepvaart, 

verandering van de 

waterstanden en verandering 

van morfologie 

constructie van 

een fietsbrug 

ten zuiden van 

de Algerabrug 

alternatief 

2a 

mogelijk extra 

obstakels in de 

Hollandsche IJssel 

(brug + pijlers) 

X X beïnvloeding scheepvaart, 

verandering van de 

waterstanden en verandering 

van morfologie 

vernieuwen 

Algerabrug 

alternatief 

2b 

mogelijk extra 

obstakels in de 

Hollandsche IJssel 

(brug + pijlers) 

X X beïnvloeding scheepvaart, 

verandering van de 

waterstanden en verandering 

van morfologie 

 

 

4.2 Beoordelingskader 

 

Beoordelingskader 

Tabel 4.2 bevat het beoordelingskader voor de kansrijke alternatieven voor de Algeracorridor. De kansrijke 

alternatieven worden elk op dezelfde criteria beschreven en beoordeeld. Effecten zijn verschillend, maar 

door steeds dezelfde criteria toe te passen zijn de resultaten objectief te vergelijken. 
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Tabel 4.2 Beoordelingskader Rivierkunde en scheepvaart 
 

Aspect Criterium Type beoordeling Methode 

scheepvaart nautiek kwalitatief inschatting op basis van expert judgement 

hoogwaterstand kwalitatief inschatting op basis van expert judgement 

rivierkunde morfologie kwalitatief inschatting op basis van expert judgement 

 

 

4.3 Toelichting criteria 

 

4.3.1 Nautiek 

 

Het gaat hier om nautische effecten met betrekking tot de scheepvaart: beïnvloeden de maatregelen de 

scheepvaart op de Hollandsche IJssel. 

 

Studiegebied 

Het studiegebied betreft het plangebied, met nadruk op de waterwegen.  

 

Onderzoeksmethodiek 

Het onderzoek wordt gedaan aan de hand van expert judgement met een expert van Witteveen+Bos.  

 

Beoordelingsschaal 

Tabel 4.3 geeft een overzicht van de beoordelingsschaal voor het criterium ‘nautiek’ weer.  

 

 

Tabel 4.3 Beoordelingsschaal voor Nautiek 
 

Score Oordeel ten opzichte van de 

referentiesituatie 

Wanneer toegekend? 

++ zeer positieve effecten  de ingrepen zorgen voor sterke verbeteringen voor de scheepvaart  

+ positieve effecten de ingrepen zorgen voor verbeteringen voor de scheepvaart  

0 geen of geringe effecten de ingrepen hebben geen of een verwaarloosbaar effect voor de 

scheepvaart 

- negatieve effecten de ingrepen zorgen voor verslechtering voor de scheepvaart maar voldoen 

nog wel aan de richtlijnen 

-- zeer negatieve effecten  de ingrepen zorgen voor een sterke verslechtering voor de scheepvaart en 

voldoen niet aan de richtlijnen 

 

 

4.3.2 Hoogwaterstand - Bevaarbaarheid 

 

Het gaat hier om effecten op de hoogwaterstand die betrekking hebben op de bevaarbaarheid van de 

Hollandsche IJssel voor de scheepvaart. 

 

Studiegebied 

Het studiegebied betreft het plangebied, met nadruk op de waterwegen.  

 

Onderzoeksmethodiek 

Het onderzoek wordt gedaan aan de hand van expert judgement met een expert van Witteveen+Bos.  

 

Beoordelingsschaal 

Tabel 4.4 geeft een overzicht van de beoordelingsschaal voor het criterium ‘hoogwaterstand’ weer.   
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Tabel 4.4 Beoordelingsschaal voor hoogwaterstand 
 

Score Oordeel ten opzichte van de 

referentiesituatie 

Wanneer toegekend? 

++ zeer positieve effecten  de ingrepen zorgen voor sterke verbeteringen van de bevaarbaarheid  

+ positieve effecten de ingrepen zorgen voor een verbetering van de bevaarbaarheid 

0 geen of geringe effecten de ingrepen hebben geen of een verwaarloosbaar effect op de 

bevaarbaarheid 

- negatieve effecten de ingrepen zorgen voor een verslechtering van de bevaarbaarheid 

-- zeer negatieve effecten  de ingrepen zorgen voor een sterke verslechtering van de 

bevaarbaarheid 

 

 

4.3.3 Morfologie 

 

Het gaat hier om morfologische effecten: beïnvloeden de maatregelen de sedimentatie in de Hollandsche 

IJssel. 

 

Studiegebied 

Het studiegebied betreft het plangebied, met nadruk op de waterwegen.  

 

Onderzoeksmethodiek 

Het onderzoek wordt gedaan aan de hand van expert judgement met een expert van Witteveen+Bos.  

 

Beoordelingsschaal 

Tabel 4.4 geeft een overzicht van de beoordelingsschaal voor het criterium ‘morfologie’ weer.  

 

 

Tabel 4.5 Beoordelingsschaal voor hoogwaterstand 
 

Score Oordeel ten opzichte van de 

referentiesituatie 

Wanneer toegekend? 

++ zeer positieve effecten  de ingrepen leiden tot een sterke verbetering van de sedimentatie  

+ positieve effecten de ingrepen zorgen voor een verbetering van de sedimentatie 

0 geen of geringe effecten de ingrepen hebben geen of een verwaarloosbaar effect op de 

sedimentatie 

- negatieve effecten de ingrepen zorgen voor een verslechtering van de sedimentatie 

-- zeer negatieve effecten  de ingrepen leiden tot een sterke verslechtering van de sedimentatie 
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STUDIEGEBIED: hoe ziet de omgeving er nu en straks uit voor Rivierkunde en 

scheepvaart 

 

Het hoofdrapport MER geeft een algemene beschrijving van de omgeving van de Algeracorridor en geeft 

aan welke ontwikkelingen behoren tot de huidige situatie (2022) of tot de referentiesituatie (2040). Dit 

deelrapport gaat specifieker in op de huidige situatie (paragraaf 5.1) en de referentiesituatie (paragraaf 5.2) 

voor Rivierkunde en scheepvaart. 

 

 

Afbeelding 5.1 Plangebied van de Algeracorridor (voorlopige kaart) 
 

 
 

 

5.1 Huidige situatie 

 

De Hollandsche IJssel is een vaarweg voor de beroepsvaart met klasse CEMT Va waarin een maximum 

afmeting voor schepen geldt van 110 m x 11,5 m. De vaarwegklasse voor recreatievaart is klasse A-ZM 

waarin de maximum afmeting voor vaartuigen is gesteld op: lengte 15 m, breedte 4,5 m en masthoogte 30 

m. De Hollandsche IJssel is een ‘open vaarweg’ en onderdeel van de Staande-mast-route. De genormeerde 

breedte van de vaarweg is 55-60 m, verderop bij Moordrecht (stroomopwaarts) is de vaarweg een stuk 

smaller met circa 30 m breedte. De toegestane afmetingen voor de binnenvaart zijn in het zoekgebied 135 m 

lang * 11,50 m breed (tot en met Ouderkerk aan den IJssel) en 180 m lang * 11,50 m breed (tot en met 

Holcim)1.Het aantal schepen dat op jaarbasis op de Hollandsche IJssel vaart is circa 20.000 reizen per jaar 

(Radartelgegevens Havenbedrijf Rotterdam, 2020). 

 

  

 

1 Zie Regeling Communicatie en Afmetingen Rijksbinnenwateren: https://wetten.overheid.nl/BWBR0010360/2021-10-06 
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Over de Hollandsche IJssel ligt in het plangebied één kunstwerk (de Algerabrug) en in de waterweg ligt één 

sluizencomplex met bijbehorende pijlers voor de Algerabrug. De Algerabrug kent een vast gedeelte1 en een 

beweegbaar2 gedeelte. De schepen die niet onder het vaste gedeelte van de Algerabrug passen moeten 

gebruik maken van het beweegbare deel van de Algerabrug. Dit veroorzaakt wachttijden3 en kan hinder 

opleveren voor de scheepvaart.  

 

 

5.2 Referentiesituatie 

 

Geen relevante autonome ontwikkelingen. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1  Hoogte Algerabrug over de stormvloedkering (vaste deel): NAP 8,5 m en breedte van de doorgang 80 meter. 

2  Hoogte Algerabrug over de sluis (beweegbare gedeelte): NAP 7,5 m en breedte van de opening is 23,90 meter. 

3  Het is in deze fase van de verkenning niet in beeld hoe groot het aandeel in de scheepvaart is dat gebruik moet maken van de 

brugopening.  
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EFFECTEN: wat zijn de milieueffecten van de kansrijke alternatieven op Rivierkunde en 

scheepvaart? 

 

 

6.1 Specifieke kenmerken van de kansrijke alternatieven voor Rivierkunde en 

scheepvaart 

 

Alternatief 1a en 1b 

Bij de alternatieven 1a en 1b zit als maatregel een langzaamverkeerbrug tussen de kernen Capelle-Krimpen. 

Voor deze brug zijn nu nog drie locaties als optie aangemerkt (zie afbeelding 6.1). Verdere uitwerking moet 

plaatsvinden in de volgende fase (planuitwerking). De beoordeling van de effecten op Rivierkunde en 

scheepvaart vinden plaats met inachtneming van de drie locaties.  

 

 

Afbeelding 6.1 De drie locatie opties voor de langzaamverkeerbrug tussen Capelle-Krimpen 

 
 

De drie locaties hebben elk verschillende kenmerken die de beoordeling beïnvloeden. Als bij één locatie het 

effect groter is (negatief of positief) dan voor de andere locaties wordt in de beoordeling van het 

betreffende criteria uitgegaan van het grootste effect. 

 

Alternatief 2a 

Bij het alternatief 2a waarbij de Algerabrug wordt aangepast naar een 4x1 wegprofiel wordt de huidige 

fietsroute over de Algerabrug in stand gehouden met een nieuwe fietsbrug parallel ten zuiden van de 

Algerabrug. De nieuwe pijlers ter ondersteuning van de fietsbrug hoeven niet in het water geplaatst te 

worden maar komen op de al bestaande wand van het sluizencomplex.  

 

Alternatief 2b 

Bij het alternatief 2b waarbij de Algerabrug wordt aangepast naar een 2x2 wegprofiel wordt de huidige 

fietsroute over de Algerabrug in stand gehouden met een nieuw fietsgedeelte wat vastzit aan de Algerabrug. 

De nieuwe onderbouw voor de Algerabrug ter ondersteuning van het 2x2 wegprofiel plus fietsgedeelte 

behoeft geen pijlers in het water.  
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6.2 Nautiek 

 

6.2.1 Beschrijving van de effecten 

 

In deze paragraaf worden de effecten op de scheepvaart per alternatief beschreven.  

 

Alternatief 1a en 1b 

De nieuw te plaatsen langzaamverkeerbrug tussen de kernen Capelle-Krimpen genereert een aantal effecten 

met betrekking tot de scheepvaart: 

- de vaarweg wordt minder breed dan de huidige situatie. In het ontwerp wordt wel uitgegaan van de 

Richtlijn Vaarwegen, waardoor de resterende breedte voldoet aan de geldende richtlijnen en daarmee 

voldoende ruim is voor de geldende scheepvaartklasse en intensiteit; 

- de langzaamverkeerbrug wordt net zoals de Algerabrug een brug met een vast gedeelte en een 

beweegbaar gedeelte. Hierdoor ontstaan geen extra beperkingen op de doorvaarthoogte voor de 

scheepaart1. De schepen die nu al niet onder de Algerabrug doorkomen en dus gebruik moeten maken 

van het beweegbare deel ter passage, hebben straks ook extra tijd nodig om dit bij de nieuwe 

langzaamverkeerbrug te doen verder stroomopwaarts. Dit voegt additionele reistijd toe voor dit type 

schip; 

- door het plaatsen van extra pijlers in de Hollandsche IJssel ter ondersteuning van de 

langzaamverkeerbrug kan een beperking op de zichtlijnen voor schippers ontstaan met negatieve 

gevolgen voor de veiligheid.  

 

Van de drie opties voor de langzaamverkeerbrug is optie 3 het minst gunstig met betrekking tot de locatie in 

de vaarweg. De locatie is midden in een bocht in de vaarweg, wat negatieve effecten heeft op de zichtlijnen 

voor schippers. Een brug dient in een recht vaarweggedeelte te worden gesitueerd en alleen met een sterke 

argumentatie mag hiervan worden afgeweken. Tevens is een brug in een recht vaarweggedeelte 

eenvoudiger en dus veiliger te passeren doordat men zich kan focussen op de passage van de brug en niet 

ook nog van richting moet veranderen. 

 

Alternatief 2a 

Geen maatregelen met effecten. 

 

Als bruggen een lange doorvaart hebben, geldt volgens de richtlijn dat een iets grotere breedte noodzakelijk 

is (tot maximaal 0.02xL). Dus dat gaat over enkele meters. Dit heeft er mee te maken dat schepen bij 

bruggen zo manoeuvreren dat iets minder breedte noodzakelijk is, maar als de doorvaart lang wordt dat 

moeilijker om vol te houden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan containerschepen die hun stuurhuis moeten laten 

zakken om de brug te passeren en dan even minder/geen zicht hebben op de vaarweg. 

 

Alternatief 2b 

Geen maatregelen met effecten. 

 

 

6.2.2 Beoordeling van de effecten 

 

Tabel 6.1 geeft de beoordeling van de effecten van de kansrijke alternatieven op nautiek weer.  

 

  
  

 

1 Mits deze even hoog of hoger is dan de huidige Algerabrug. 
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Tabel 6.1 Beoordeling Nautiek 
 

 Alternatief 1a Alternatief 1b Alternatief 2a Alternatief 2b 

beoordeling - - 0 0 

toelichting nieuwe langzaamverkeerbrug 

tussen de kernen Capelle-

Krimpen met negatieve 

effecten op 

doorvaartbreedte, wachttijd 

scheepvaart en beperking van 

zichtlijnen door extra pijlers 

in het water 

nieuwe langzaamverkeerbrug 

tussen de kernen Capelle-

Krimpen met negatieve 

effecten op 

doorvaartbreedte, wachttijd 

scheepvaart en beperking van 

zichtlijnen door extra pijlers 

in het water 

de extra pijlers 

voor de nieuwe 

fietsbrug 

parallel ten 

zuiden van de 

Algerabrug 

hebben een 

beperkt 

negatief effect 

de langere 

onderdoorvaart 

van de Algerabrug 

heeft een beperkt 

negatief effect  

 

 

 

6.3 Hoogwaterstand 

 

6.3.1 Beschrijving van de effecten 

 

Alternatief 1a en 1b 

Door extra pijlers in de rivier kan er iets meer opstuwing ontstaan in de Hollandsche IJssel, daardoor moet 

dezelfde hoeveelheid water door een nauwer profiel gaan. Dit zorgt voor stijging van de waterstand maar dit 

effect is waarschijnlijk verwaarloosbaar. 

 

Alternatief 2a 

Er moeten extra pijlers worden geplaatst voor de nieuwe fietsbrug parallel ten zuiden van de Algerabrug 

door de ombouw van het wegprofiel op de Algerabrug naar 4x1. Dit zorgt voor stijging van de waterstand 

maar dit effect is waarschijnlijk verwaarloosbaar. 

 

Alternatief 2b 

Geen maatregelen met effecten. 

 

 

6.3.2 Beoordeling van de effecten 

 

Tabel 6.2 geeft de beoordeling van de effecten van de kansrijke alternatieven op hoogwaterstand weer. 

 

 

Tabel 6.2 Beoordeling hoogwaterstand 
 

 Alternatief 1a Alternatief 1b Alternatief 2a Alternatief 2b 

beoordeling 0 0 0 0 

toelichting de extra pijlers voor de 

nieuwe 

langzaamverkeerbrug 

tussen de kernen Capelle-

Krimpen hebben geen 

noemenswaardig effect 

voor de waterstand 

de extra pijlers voor de 

nieuwe 

langzaamverkeerbrug 

tussen de kernen Capelle-

Krimpen hebben geen 

noemenswaardig effect 

voor de waterstand 

de extra pijlers voor de 

nieuwe fietsbrug 

parallel ten zuiden van 

de Algerabrug hebben 

geen noemenswaardig 

effect voor de 

waterstand 

geen 

maatregelen 

met effecten 

in dit 

alternatief 
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6.4 Morfologie 

 

6.4.1 Beschrijving van de effecten 

 

Alternatief 1a en 1b 

Door de pijlers in de rivier wordt het profiel nauwer wat de stroomsnelheid kan beïnvloeden op en rond de 

locatie van de nieuwe langzaamverkeerbrug. Sneller stromend water kan lokaal zorgen voor meer dynamiek 

in de rivierbodem wat invloed kan hebben op de sedimentatie. Dit zal naar verwachting geen gevolgen 

hebben voor de sedimentatie in de Hollandsche IJssel. 

 

Alternatief 2a 

Door de pijlers in de rivier wordt het profiel nauwer wat de stroomsnelheid kan beïnvloeden op en rond de 

locatie van de nieuwe langzaamverkeerbrug. Sneller stromend water kan lokaal zorgen voor meer dynamiek 

in de rivierbodem wat invloed kan hebben op de sedimentatie. Dit zal naar verwachting geen gevolgen 

hebben voor de sedimentatie in de Hollandsche IJssel opdat het profiel hier al nauwer is door de al 

aanwezige pijlers.  

 

Alternatief 2b 

Geen maatregelen met effecten. 

 

 

6.4.2 Beoordeling van de effecten 

 

Tabel 6.3 geeft de beoordeling van de effecten van de kansrijke alternatieven op hoogwaterstand weer. 

 

 

Tabel 6.3 Beoordeling morfologie 
 

 Alternatief 1a Alternatief 1b Alternatief 2a Alternatief 2b 

beoordeling 0 0 0 0 

toelichting de extra pijlers voor de 

nieuwe 

langzaamverkeerbrug 

tussen de kernen Capelle-

Krimpen hebben geen 

noemenswaardig effect 

voor de sedimentatie 

de extra pijlers voor de 

nieuwe 

langzaamverkeerbrug 

tussen de kernen Capelle-

Krimpen hebben geen 

noemenswaardig effect 

voor de sedimentatie 

de extra pijlers voor de 

nieuwe fietsbrug 

parallel ten zuiden van 

de Algerabrug hebben 

geen noemenswaardig 

effect voor de 

sedimentatie 

geen 

maatregelen 

met effecten 

in dit 

alternatief 

 

 

6.5 Samenvatting van de effecten 

 

Tabel 6.4 laat een samenvatting van de effectbeoordeling voor het thema ‘Rivierkunde en scheepvaart’ zien. 

 

 

Tabel 6.4 Effectbeoordeling Rivierkunde en scheepaart 
 

 Alternatief  

Criterium 1a 1b 2a 2b Toelichting 

nautiek - - 0 0 alternatief 1a en 1b leiden tot negatieve gevolgen voor de scheepvaart. Dit 

wordt veroorzaakt door de langzaamverkeerbrug tussen de kernen Capelle-

Krimpen. Hierin zijn negatieve effecten op zichtlijnen door pijlers, 

wachttijden door de doorvaarthoogte en mogelijk nautische veiligheid door 

het plaatsen van een nieuw obstakel in de vaarweg. Alternatieven 2a en 2b 

hebben geen significante effecten voor de scheepvaart 
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 Alternatief  

Criterium 1a 1b 2a 2b Toelichting 

hoogwaterstand 0 0 0 0 de extra pijlers hebben geen noemenswaardig effect voor de 

hoogwaterstand 

morfologie 0 0 0 0 de extra pijlers hebben geen noemenswaardig effect voor de sedimentatie 
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MITIGATIE EN COMPENSATIE: welke maatregelen kunnen de effecten op Rivierkunde 

en scheepvaart verminderen of voorkomen? 

 

 

7.1 Mogelijkheden voor optimalisatie 

 

Een aantal optimalisaties waar nu al rekening mee kan worden gehouden zijn:  

- zo slank mogelijke nieuwe pijlers in de Hollandsche IJssel plaatsen om de beperking op zichtlijnen zo 

beperkt mogelijk te houden1; 

- corridorgerichte bediening van de Algerabrug en de nieuwe brug zodat schepen maar één keer hoeven 

te wachten. Dit heeft positieve effecten voor de doorstroming en veiligheid; 

- kiezen voor optie 1 (locatie) van de langzaamverkeerbrug tussen Capelle-Krimpen in verband met de 

waterveiligheid en minimale beperking zichtlijnen door het plaatsen van de brug in een recht gedeelte 

van de vaarweg; 

· vaste brug: geen middenpijler, doorvaartwijdte cf. vaarweg profile inclusief bochtverbreding 

· beweegbare brug: ongewenst, echter indien zwaarwegende redenen:  

- beweegbaar deel aan de binnenzijde; 

· plaatsing brugpijlers zodat vrije zichtlijnen verzekerd zijn; 

- de zuidelijke pijler van de langzaamverkeerbrug tussen Capelle-Krimpen op de oever plaatsen. Dit 

realiseert extra doorvaartbreedte voor de scheepvaart. Hier is geen noodzaak voor vanuit de richtlijnen 

vaarwegen; 

- wegdek hoger realiseren op de Algerabrug. Dit reduceert mogelijk zowel de wachttijd als de hoeveelheid 

schepen die moeten wachten voor de doorgang onder de Algerabrug. 

 

 

1  Met in acht neming de richtlijnen en standaarden met betrekking tot (nautische) veiligheid. 
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LEEMTEN IN KENNIS EN INFORMATIE: wat zijn onzekerheden met betrekking tot de 

gebruikte informatie? 
 

- Huidige sedimentatie en baggerwerkzaamheden in de Hollandsche IJssel: 

· op dit moment is nog niet duidelijk of er al baggerwerkzaamheden uitgevoerd worden, en of deze 

mogelijk uitgebreid zouden moeten worden; 

- nog geen ontwerp en locatiekeuze voor de langzaamverkeerbrug tussen de kernen Capelle-Krimpen; 

- het exacte effect een extra brugpijlers in de Hollandsche IJssel op de opstuwing van de waterstand is niet 

bekend.  
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BIJLAGE: TERMINOLOGIE 

 

Deze tabel graag aanvullen met relevante begrippen en afkortingen voor je eigen thema. 

 

 

Begrip/afkorting Definitie 

MER milieueffectrapport. Doelt op het product (rapport) 

m.e.r. milieueffectrapportage. Doelt op de procedure (het proces) 

VKA voorkeursalternatief 

Wm Wet milieubeheer 

 

 

 

 



 

 

 

www.witteveenbos.com 


