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INLEIDING: WAT STAAT ER IN HET DEELRAPPORT VERKEERSVEILIGHEID? 

 

 

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 verkeersveiligheid. Het deelrapport vormt onderdeel van 

het MER voor de Verkenning Algeracorridor. In het deelrapport staan alleen specifieke uitgangspunten en 

gedetailleerde informatie over verkeersveiligheid. 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 1.1 toont de opbouw van het deelrapport. 

 

 

Tabel 1.1 Leeswijzer voor het deelrapport verkeersveiligheid 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 verkeersveiligheid? 

5. studiegebied hoe ziet de omgeving er nu en straks uit voor verkeersveiligheid? 

6. effecten wat zijn de verkeersveiligheidseffecten van de kansrijke alternatieven? 

7. optimalisatie welke maatregelen kunnen de effecten op verkeersveiligheid 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. 

 

  

 

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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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 

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; 

  

 

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

onderbouw een nieuwe 2x2 brug aangelegd1. 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. 

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 

toekomst. 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 

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

alternatief 2a is opgenomen. 

 

1  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 planuitwerkingsfase. 
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KADERS: BINNEN WELKE KADERS EN RICHTLIJNEN VOEREN WE HET ONDERZOEK 

UIT? 

 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de vigerende wet- en regelgeving en het beleid op het gebied van 

verkeersveiligheid op verschillende schaalniveaus, voor zover van invloed op het studiegebied en/of de 

kansrijke alternatieven. Alle relevante beleidsstukken, wetten en richtlijnen zijn opgenomen in tabel 3.1. 

 

 

Tabel 3.1 Wetten, beleid en richtlijnen 
 

Wet/beleid/richtlijn Vastgestelde 

datum 

Uitleg en relevantie 

Europees 

Road Infrastructure Safety Management 2021 

 

 

 

 

 

Europese verkeersveiligheidsrichtlijn. Stelt eisen aan het 

toepassen van onderzoeken om de verkeersveiligheid op 

Europese auto(snel)wegen te waarborgen in aanleg, 

beheer en onderhoudsfase. De Abram van 

Rijckevorselweg is tussen Kralingseplein en Capelseplein 

een autoweg. Volgens de nieuwe richtlijn dient bij 

projecten dan een afweging te worden gemaakt of er 

een verkeersveiligheidseffectbeoordeling dient plaats te 

vinden. Dit is echter niet aan de orde, omdat hier geen 

‘grondige wijziging’ plaatsvindt en het een afstand van 

minder dan 5 km betreft. 

nationaal 

Uitvoeringsregeling verkeersveiligheid van 

weginfrastructuur 

december 

2010 

regeling ter implementatie van richtlijn 2008/96/EG van 

het Europees Parlement en de Raad van 19 november 

2008 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid 

van weginfrastructuur 

Wegenverkeerswet, 1994 1994 de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) vormt de basis voor 

alle verkeersregels. Uitgangspunt daarbij is de vlotheid 

en doorstroming van het verkeer en dat niemand hinder 

of gevaar op de weg mag veroorzaken. Deze regels zijn 

verder uitgewerkt in het Reglement verkeersregels en 

verkeerstekens 1990 (Rvv) 

Strategisch plan verkeersveiligheid 2030 

(SPV2030) 

2018 het SPV2030 is voor gemeenten, provincies en 

waterschappen de basis voor het te voeren 

verkeersveiligheidsbeleid. Dit kan met de risicogestuurde 

aanpak: door maatregelen te nemen op plekken waar er 

risico is op verkeersongevallen. Maar het gebeurt ook 

steeds integraler. Hierbij is het van belang dat 

verkeersveiligheid ook deel uitmaakt van planvorming. 

Niet alleen in verkeersveiligheidsplannen, maar ook in 

het integraal veiligheidsplan of in omgevingsplannen die 

regels stellen voor de ruimtelijke inrichting. Zo wordt 

verkeersveiligheid een meer integraal onderdeel van een 

breder (ruimtelijk) afwegingsproces 
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Wet/beleid/richtlijn Vastgestelde 

datum 

Uitleg en relevantie 

Basiskenmerken wegontwerp, CROW, 2012 2012 voor verkeersveiligheid bestaan richtlijnen van CROW 

die leidend zijn voor het veilig inrichten van 

infrastructuur, maar deze hebben geen wettelijke 

verankering. De handleiding Basiskenmerken 

wegontwerp is de kapstok voor alle richtlijnen en 

basiskenmerken voor het veilig inrichten van 

infrastructuur. Gemeenten mogen (gemotiveerd) 

afwijken van deze richtlijnen 

ASVV, CROW 2021 2021 voor verkeersveiligheid bestaan richtlijnen van CROW 

die leidend zijn voor het veilig inrichten van 

infrastructuur, maar deze hebben geen wettelijke 

verankering. De ASVV geeft aanbevelingen voor 

verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom. Deze 

geeft handvatten voor verkeerskundig ontwerpers, 

adviseurs, wegbeheerders, beleidsmedewerkers en 

juristen om verkeersveilig te ontwerpen 

Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018 - 2030. 

Principes voor ontwerp en organisatie van een 

slachtoffervrij verkeerssysteem 

2018 publicatie van SWOV over de 5 principes van het 

duurzaam veilig inrichten van een wegsysteem: 

functionaliteit, (bio)mechanica, psychologica, 

verantwoordelijkheid en leren en innoveren. Met name 

de eerste drie (ontwerp)principes zijn relevant voor dit 

project 

Regionaal 

Visie Ruimte en Mobiliteit provincie  

Zuid-Holland 2014 

2014 provinciaal beleid op ruimtelijke ordening en mobiliteit. 

Kernpunten: vergroten doelmatigheid 

mobiliteitsnetwerk, vergroten veiligheid, leefbaarheid, 

duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit, openbaar vervoer 

aansluiten op maatschappelijke vraag 

Strategische Bereikbaarheidsagenda 

Vervoersautoriteit Metropoolregio  

Rotterdam - Den Haag 2013 

2013 mobiliteitsbeleid op regionaal niveau voor MRDH. 

Kernpunten: integrale vervoersaanpak met focus op 

verbeteren regionale economie, kwaliteit van plekken, 

efficiëntie, duurzaamheid en kansen voor mensen 

‘Gebalanceerd de toekomst in’ Programma 

Mobiliteit 2020 - 2030 Gemeente Capelle a/d 

IJssel 

2020 mobiliteitsbeleid gemeente Capelle a/d IJssel. 

Kernpunten: modaliteiten in balans brengen, creëren van 

een verkeersveilige stad, duurzaam vervoer en 

infrastructuur, toekomstbestendigheid 

Verkeer- en vervoersvisie Krimpen a/d IJssel 2020 mobiliteitsbeleid gemeente Krimpen a/d IJssel. Doelen: 

een verkeersveilig Krimpen aan den IJssel, een intern en 

extern bereikbaar Krimpen aan den IJssel, een leefbaar 

Krimpen aan den IJssel. Kernpunten: transitie naar fiets 

en lopen op korte afstanden, op regionaal niveau 

openbaar vervoer concurrerend met de auto, schone 

voertuigen 

Strategische visie Krimpenerwaard - naar 

hernieuwd vertrouwen 

2017 gemeentelijk visiedocument waar onder andere 

bouwstenen voor mobiliteit zijn opgenomen. 

Kernpunten: Uitbreiden capaciteit van bestaande 

infrastructuur, beter benutten infrastructuur met behulp 

van ICT, verbeteren OV met on-demand en regionale 

busverbindingen, verbeteren fietsnetwerk, ontvlechting 

stromen op lokaal netwerk 

De Veranderstad - Omgevingsvisie Rotterdam 2021 gemeentelijke omgevingsvisie waarin een koers wordt 

uitgezet op onder andere prettig leven in de delta 

(onder andere verkeersveiligheid) en verstedelijken & 

verbinden (onder anderefaciliteren van mobiliteit) 
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AANPAK: HOE ONDERZOEKEN WE DE MILIEUEFFECTEN OP VERKEERSVEILIGHEID? 

 

Dit hoofdstuk licht toe hoe de effectbeoordeling in dit MER plaatsvindt voor het thema verkeersveiligheid. 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 verkeersveiligheid 
 

Ingreep Onderdeel 

van 

alternatief 

Effect Effectduur 

 

Criterium 

Permanent Tijdelijk 

Uitbreiden 

capaciteit van de 

corridor en 

afsluiten van 

aansluitingen 

alle verandering in 

verkeersprestatie → 

verandering in aantal 

ongevallen 

concentratie van 

verkeer op de 

(relatief veilige) 

hoofdweg, afname 

op onderliggende 

wegen → afname 

aantal ongevallen 

x  verkeersprestatie 

en verdeling 

intensiteiten 

Uitbreiden 

capaciteit van de 

corridor  

alle meer 

rijstrookwisselingen 

→ meer ongevallen 

x  risicovolle 

elementen 

wegontwerp 

afsluiten 

aansluitingen 

alle minder conflicten → 

minder ongevallen 

x  risicovolle 

elementen 

wegontwerp 

richtlijnconform 

herinrichten van 

wegvakken en 

kruispunten 

alle afname risicovolle 

elementen in het 

wegontwerp → 

afname aantal 

ongevallen 

x  risicovolle 

elementen 

wegontwerp 

wegnemen van 

conflicten tussen 

auto en kwetsbare 

verkeersdeelnemers 

alle afname ongevallen x  risicovolle 

elementen 

wegontwerp 
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Ingreep Onderdeel 

van 

alternatief 

Effect Effectduur 

 

Criterium 

Permanent Tijdelijk 

aanleg nieuwe 

fietsbrug Hollandse 

IJssel 

1A, 1B verdeling 

fietsstromen over 

andere (minder veilig 

ingerichte) routes → 

toename aantal 

ongevallen 

x  verkeersprestatie 

en verdeling 

intensiteiten 

 

 

4.2 Beoordelingskader 

 

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

alternatieven worden elk aan de hand van dezelfde criteria beschreven en beoordeeld. Effecten zijn 

verschillend, maar door steeds dezelfde criteria toe te passen zijn de resultaten objectief te vergelijken. 

 

 

Tabel 4.2 Beoordelingskader verkeersveiligheid 
 

Aspect Criterium Type 

beoordeling 

Methode 

verkeersveiligheidsrisico verandering van de 

verkeersprestatie en verdeling van 

intensiteiten over het netwerk 

kwantitatief analyse ongevallen, verandering in 

verkeersintensiteiten (V-MRDH)  

verandering van risicovolle 

elementen in het wegontwerp 

kwalitatief analyse ongevallen en risicovolle 

elementen in het wegontwerp (expert 

judgement) 

 

 

4.3 Toelichting criteria 

 

 

4.4 Verkeersprestatie en verdeling van intensiteiten over het netwerk 

 

Dit criterium beschrijft de verkeerskundige effecten die relevant zijn voor de verkeersveiligheid. Een algehele 

toe- of afname van verkeer kan leiden tot een verandering in het absolute aantal ongevallen in het gebied. 

Daarnaast heeft de verdeling van intensiteiten over veilig- en onveilig ingerichte routes hier ook invloed op. 

Bij dit criterium wordt gekeken naar auto, vracht en fiets. Voor auto en vracht (motorvoertuigen) wordt 

gekeken naar zowel de verkeersprestatie als de verdeling van intensiteiten over het netwerk. Voor de fiets 

wordt alleen gekeken naar de verdeling van intensiteiten over het netwerk. Openbaar vervoer blijft buiten 

beschouwing, omdat er geen verandering plaatsvindt in de dienstregeling van de bussen. 

 

Studiegebied 

Het studiegebied voor dit criterium is gelijk aan het verkeerskundig studiegebied (zie afbeelding 4.1). Dit 

gebied is groter dan het plangebied (waarbinnen de ontwerpaanpassingen plaatsvinden) en is het gebied 

waarbinnen de belangrijkste verkeerskundige effecten worden verwacht, zoals veranderingen in intensiteiten. 
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Afbeelding 4.1 Verkeerskundig studiegebied Algeracorridor 
 

 
 

 

Tevens worden intensiteiten voor een aantal thermometerpunten gerapporteerd (zie afbeelding 4.2 en 

afbeelding 4.3). Deze thermometerpunten zijn zo gekozen dat ze een zo volledig mogelijk overzicht geven 

van de onderscheidende effecten in het netwerk. 

 

Voor motorvoertuigen gaat het dan op drie locaties op de corridor tussen de belangrijkste aansluitingen 

(Kralingseplein, Capelseplein, Ketensedijk en Grote Kruising), de aansluitende wegen bij Capelseplein en 

Grote Kruising die hoofdroutes vormen, en enkele aansluitende en parallelle wegen waar een toe- of afname 

van sluipverkeer te zien is als gevolg van ingrepen op de corridor: 

- hoofdcorridor: 

1 Algerabrug (HRB en wisselstrook); 

2 Algeraweg; 

3 Abram van Rijckevorselweg ter hoogte van Kralingseplein; 

4 C.G. Roosweg ten zuiden van Grote Kruising; 

- aansluitende wegen: 

5 N219; 

6 Nieuwe Tiendweg; 

7 Industrieweg; 

- sluiproutes: 

8 Prins Alexanderlaan; 

9 Nijverheidsstraat; 

10 Slotlaan; 

11 Van Ostadelaan; 

12 Schönberglaan; 

13 IJsseldijk. 
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Afbeelding 4.2 Thermometerpunten intensiteiten motorvoertuigen 
 

 
 

 

Voor de fiets ligt de focus op de oeverkruisende verbindingen, enkele hoofdroutes waarover het fietsverkeer 

zich vanaf de oeverkruisende verbindingen Capelle en Krimpen in verspreidt en enkele andere verbindingen 

waar verandering van intensiteiten verwacht wordt als gevolg van de ingrepen in de alternatieven: 

- oeverkruisende verbindingen: 

1 Algerabrug; 

2 fietsbrug Hollandse IJssel (alternatief 1A en 1B); 

- overige verbindingen: 

3 Capelseplein (locatie fietstunnel in alle alternatieven); 

4 Slotlaan (Algerabrug - Capelle); 

5 Nijverheidsstraat (Algerabrug - Rotterdam); 

6 Schubertstraat (fietstunnel Capelsebrug); 

2 IJsselmondselaan (locatie fietsbrug in alternatief 1A); 

3 Grote Kruising (locatie fietstunnel in alternatieven 1A en 1B); 

4 Nieuwe Tiendweg; 

5 Van Ostadelaan. 
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Afbeelding 4.3 Thermometerpunten intensiteiten fiets 
 

 
 

 

Onderzoeksmethodiek 

Voor ongevallendata wordt gebruik gemaakt van openbare data van www.Via.nl. Voor de verandering in 

verkeersintensiteiten en verkeersprestatie wordt gebruik gemaakt van resultaten van het V-MRDH.  

 

Beoordelingsschaal 

Onderstaande tabel toont de beoordelingsschaal voor verkeersprestatie en verdeling van intensiteiten over 

het netwerk. De beoordeling van het effect bestaat uit een optelsom van verandering in verkeersprestatie, 

verdeling van fietsintensiteiten en verdeling van intensiteiten gemotoriseerd verkeer. Wanneer de effecten 

op alle drie deze elementen gunstig is, is de beoordeling zeer positief (++). Wanneer de effecten op slechts 

1 of 2 elementen gunstig is, is de beoordeling positief (+). Andersom werkt dit hetzelfde voor de negatieve 

(-) en zeer negatieve (--) beoordeling. Voor verkeersprestatie is een afname gewenst, voor verdeling van 

intensiteiten (zowel gemotoriseerd als fiets) is een concentratie op veilige routes gewenst. 

 

 

Tabel 4.3 Beoordelingsschaal voor verkeersprestatie en verdeling van intensiteiten over het netwerk 
 

Score Oordeel ten opzichte van de 

referentiesituatie 

Wanneer toegekend? 

++ zeer positieve effecten  afname verkeersprestatie, concentratie intensiteiten gemotoriseerd verkeer op 

hoofdwegen en concentratie fietsintensiteiten op veilig ingerichte routes 

- positieve effecten afname verkeersprestatie, concentratie intensiteiten gemotoriseerd verkeer op 

hoofdwegen en/of concentratie fietsintensiteiten op veilig ingerichte routes 

0 geen of geringe effecten geen of gering effect ten opzichte van de referentiesituatie 

- negatieve effecten toename verkeersprestatie, verdeling intensiteiten gemotoriseerd verkeer over 

onderliggende wegen en/of verdeling fietsintensiteiten over minder veilig 

ingerichte routes 

-- zeer negatieve effecten  toename verkeersprestatie, verdeling intensiteiten gemotoriseerd verkeer over 

onderliggende wegen en verdeling fietsintensiteiten over minder veilig ingerichte 

routes 
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4.4.1 Risicovolle elementen in het wegontwerp 

 

Dit criterium beschrijft de effecten die optreden voor elementen in het wegontwerp die 

verkeersveiligheidsrisico’s opleveren. Risicovolle elementen in het wegontwerp vormt de tweede belangrijke 

factor bij verkeersveiligheid. Het gaat dan om richtlijnconformheid van het wegontwerp (op hoofdlijnen), 

congestiegevoeligheid van wegvakken en human factors. Dit wordt omschreven voor alle typen 

verkeersdeelnemers. 

 

Studiegebied 

Voor dit criterium is het studiegebied gelijk aan het plangebied waarbinnen ontwerpaanpassingen 

plaatsvinden: de N210 tussen Kralingseplein en De Grote Kruising inclusief aansluitingen. Het Kralingseplein 

zelf valt buiten de scope. 

 

Onderzoeksmethodiek 

Op basis van expert judgement wordt gekeken naar de richtlijnconformheid van het wegontwerp (op 

hoofdlijnen), congestiegevoeligheid van wegvakken en human factors. Tezamen met de ongevallenanalyse 

kan dit leiden tot een constatering van verkeersveiligheidsrisico’s. Per locatie worden geconstateerde risico’s 

omschreven. Indien het een ernstig of zeer ernstig risico betreft, wordt dit aangegeven. De classificatie van 

risico’s wordt op basis van expert judgement gedaan aan de hand van de risicomatrix in tabel 4.4. 

 

 

Tabel 4.4 Risicomatrix verkeersveiligheid 
 

Gevolgen (Potentiële) kans 

Niet vaak Regelmatig Vaak 

matig gemiddeld risico gemiddeld risico ernstig risico 

ernstig gemiddeld risico ernstig risico zeer ernstig risico 

zeer ernstig ernstig risico zeer ernstig risico zeer ernstig risico 
 

 

 

Voor ongevallendata wordt gebruik gemaakt van openbare data van Via.nl. Voor het analyseren van 

risicovolle elementen wordt gebruik gemaakt van openbare online kaartdiensten zoals Google Maps1 en de 

ontwerptekeningen.  

 

Beoordelingsschaal 

Onderstaande tabel 4.5 toont de beoordelingsschaal voor risicovolle elementen in het wegontwerp. De 

beoordeling van het effect op verkeersveiligheid is afhankelijk van de verandering van het aantal en de ernst 

van het risico’s.  

 

 

Tabel 4.5 Beoordelingsschaal voor risicovolle elementen in het wegontwerp 
 

Score Oordeel ten opzichte van de 

referentiesituatie 

Wanneer toegekend? 

++ zeer positieve effecten  er worden (zeer) ernstige risico’s weggenomen of verminderd en geen risico’s 

toegevoegd of verzwaard 

- positieve effecten er worden (zeer) ernstige risico’s weggenomen of verminderd, maar ook risico’s 

verzwaard of toegevoegd. Per saldo nemen de risico’s in ernst en aantal af. 

0 geen of geringe effecten (per saldo) geen of een geringe verandering van de verkeersveiligheidsrisico’s 

- negatieve effecten er worden risico’s verzwaard of toegevoegd, maar ook risico’s weggenomen of 

verminderd. Per saldo nemen de risico’s in ernst en aantal toe. 

-- zeer negatieve effecten  er worden zeer ernstige risico’s toegevoegd. of: er worden risico’s toegevoegd en 

geen risico’s weggenomen of verminderd. 
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5  

 

 

 

 

STUDIEGEBIED: HOE ZIET DE OMGEVING ER NU EN STRAKS UIT VOOR 

VERKEERSVEILIGHEID? 

 

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 het meest recente jaar waarover 

informatie beschikbaar is) of tot de referentiesituatie (2040). Dit deelrapport gaat specifieker in op de 

huidige situatie (paragraaf 5.1) en de referentiesituatie (paragraaf 5.2) voor verkeersveiligheid. 

 

 

Afbeelding 5.1 Plangebied van de Algeracorridor (voorlopige kaart) 
 

 
 

 

5.1 Huidige en referentiesituatie 

 

In deze paragraaf wordt de huidige situatie en de referentiesituatie in het studiegebied omschreven per 

criterium. Deze 2 situaties worden in 1 paragraaf omschreven, omdat hiermee alle informatie voor de 

referentie op een plek staat en ruimte wordt bespaard (figuren en tabellen met verkeersmodelresultaten 

hoeven maar 1 keer gepresenteerd te worden).  

 

Uitgangspunten huidige situatie 

Daar waar gebruik wordt gemaakt van resultaten uit het verkeersmodel V-MRDH, gaat het om het jaar 2016 

waarop in deze fase een herkalibratie heeft plaatsgevonden. Dit is het gekalibreerde basisjaar van het model 

en tevens het meest recente beschikbare modeljaar. Meer informatie over de modeluitgangspunten, 

betrouwbaarheid en actualiteit is te vinden in de technische rapportage verkeersprognoses1. Voor 

reistijdgegevens wordt gebruik gemaakt van openbare verkeersdata via Google Maps.  

 

 

1  124801-22-005.360-rapd-Technische rapportage verkeersprognoses Algeracorridor. 
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Uitgangspunten referentiesituatie 

Daar waar gebruik wordt gemaakt van resultaten uit het verkeersmodel V-MRDH, gaat het om het 

toekomstscenario ‘2040HOOG Stedelijke Referentie’ met enkele netwerkaanpassingen die specifiek voor de 

Algeracorridor zijn gedaan. Meer informatie over de modeluitgangspunten, betrouwbaarheid en actualiteit is 

te vinden in de technische rapportage Verkeersprognoses1. Daar waar gebruik wordt gemaakt van resultaten 

uit het dynamische model, zijn deze afkomstig uit nieuwe modelberekeningen die voor deze fase hebben 

plaatsgevonden. Uitgangspunten en plausibiliteit van de resultaten van het dynamische model worden 

beschreven in de presentatie plausibiliteit en resultaten microsimulatiemodel2.  

 

De volgende autonome ontwikkelingen worden in dit onderzoek meegenomen: 

- sociaal-economische ontwikkelingen (zie modeluitgangspunten V-MRDH); 

- ontwikkelingen in het wagenpark en lichte elektrische voertuigen (zie modeluitgangspunten V-MRDH); 

- diverse andere ontwikkelingen in de MRDH en Nederland die met name in de steden leiden tot een 

mobiliteitstransitie (zie modeluitgangspunten V-MRDH); 

- aanpassingen aan diverse buslijnen in Capelle a/d IJssel en Krimpen a/d IJssel; 

- implementatie van het korte termijn pakket Algeracorridor, waarvan relevant: 

· reconstructie Grote Kruising; 

· afsluiten aansluiting Wilhelminaplein; 

· verbreden kunstwerk Schönberglaan, inclusief: 

- verlengen opstelstrook Z-W Capelseplein; 

- verleggen fietspad over kunstwerk, opheffen conflict Schönberglaan; 

· aanleg snelfietsroute Capelsebrug; 

· aanpassing fietsroute Nijverheidsstraat. 

 

 

5.1.1 Ongevallenanalyse 

 

Dit hoofdstuk start met een ongevallenanalyse van de huidige situatie. Deze analyse biedt basisinformatie 

voor de 2 criteria. Afbeelding 5.2 geeft op kaart weer waar er tussen januari 2017 en maart 2022, 5 of meer 

ongevallen zijn gemeld. Ongevallen met uitsluitend materiële schade zijn aangegeven met een blauwe stip 

en ongevallen waar slachtoffers (gewonden of doden) zijn gevallen, zijn aangegeven met een rode stip. De 

grootte van de stip is een indicatie van het relatieve aantal ongevallen op deze locatie. Bij deze afbeelding 

moet worden opgemerkt dat de mate waarin ongevallen worden geregistreerd op het onderliggend 

wegennet, minder hoog is dan op het hoofd(rijks)wegennet. De gepresenteerde ongevallen gaan ook niet 

om zeer grote aantallen (minimaal 5 ongevallen over een periode van 5 jaar), maar ze laten wel patronen op 

de kaart zien. Deze kaart dient dus niet gebruikt te worden om absolute waardes uit af te leiden, maar meer 

om indicatieve ongevallenhotspots te identificeren.  

 

 

1  124801-22-005.360-rapd-Technische rapportage verkeersprognoses Algeracorridor. 

2  124801-22-005.550-PPT-Plausibiliteit en resultaten microsimulatiemodel definitief. 
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Afbeelding 5.2 Locaties waar tussen januari 2017 en maart 2022 5 of meer ongevallen hebben plaatsgevonden. Blauw = uitsluitend 

materiële schade, rood = slachtofferongevallen. Bron: www.via.nl 
 

 
 

 

Op deze kaart is te zien dat op de corridor zelf de opstelvakken voor het Kralingseplein, de bufferzones op 

het Capelseplein, de Algeraweg richting zuid en de Algerabrug ongevallenhotspots zijn. Dit zijn tevens 

locaties waar vaak congestie ontstaat (zie deelrapport mobiliteit). Op het onderliggend wegennet vallen de 

IJsseldijk/Nijverheidsstraat, de Slotlaan en de Schönberglaan/P.C. Boutensingel op. Dit zijn bekende 

sluiproutes. De IJsseldijk/Nijverheidsstraat is tevens een belangrijke fietsroute en bevat veel ongeregelde 

fietsoversteken. De Slotlaan en P.C. Boutensingel bevatten veel rotondes en ongeregelde fietsoversteken. Op 

al deze locaties heeft de fiets wel eigen infrastructuur. Daarnaast bestaat er een ongevallenhotspot op de 

N219 tussen Capelle Centrum en Capelseplein ter hoogte van het benzinestation. 

 

Afbeelding 5.3 laat specifiek de ongevallen in het studiegebied waarbij kwetsbare verkeersdeelnemers 

betrokken zijn geweest, zien. Locaties waar tussen januari 2017 en maart 2022 2 of meer ongevallen hebben 

plaatsgevonden, zijn hierin aangegeven. Wederom staan de blauwe stippen voor uitsluitend materiële 

schade, rode stippen voor slachtofferongevallen en is de grootte van de stip een indicatie van het aantal 

ongevallen. Wederom dient deze kaart alleen om patronen inzichtelijk te maken. Niet alleen is de 

registratiegraad van dit type ongevallen op het onderliggend wegennet laag, maar ook is het moeilijk om 

harde conclusies te trekken op basis van data van minimaal 2 ongevallen over een periode van 5 jaar. 
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Afbeelding 5.3 Locaties waar tussen januari 2017 en maart 2022, 2 of meer ongevallen hebben plaatsgevonden waarbij kwetsbare 

verkeersdeelnemers betrokken waren. Blauw = uitsluitend materiële schade, rood = slachtofferongevallen. Bron: 

www.via.nl 
 

 
 

 

Wat ten eerste opvalt, is dat de afloop van de ongevallen in vergelijking met bovenstaande kaart gemiddeld 

ernstiger is. Een verklaring hiervoor kan zijn dat ongevallen met kwetsbare verkeersdeelnemers waarbij 

uitsluitend materiële schade is, minder vaak worden geregistreerd. Maar over het algemeen kan ook gezegd 

worden dat ongevallen met kwetsbare verkeersdeelnemers vaker een ernstige afloop hebben. Als belangrijke 

ongevallenhotspots komen de IJsseldijk en Nijverheidsstraat naar voren. Dit is een belangrijke fietsroute 

waar zich diverse ongeregelde conflicten met de auto bevinden. Het kruispunt van de Prins Alexanderlaan 

met de ’s-Gravenweg is ook een ongevallenlocatie. Dit is een geregeld kruispunt waar de fiets van 

2 richtingen kan komen. Veel fietsers hier zijn onderweg naar metrostation Capelsebrug of treinstation 

Rotterdam Alexander. Ook zit hier in de spitsen veel sluipverkeer dat de A16 en Kralingseplein probeert te 

vermijden. Daarnaast komt de Schönberglaan naar voren. Hier ligt een ongeregelde fietsoversteek op een 

belangrijke hoofdfietsroute van de Algerabrug naar het Capelseplein. Tevens is de Schönberglaan/ 

P.C. Boutensingel een bekende sluiproute voor autoverkeer dat het Capelseplein probeert te ontwijken. Aan 

de zuidzijde komt de Algerabrug zelf als aandachtspunt naar voren. Dit is een tweerichtings (brom)fietspad 

met hoge intensiteiten dat onafhankelijk van de rijbaan ligt. Het Wilhelminaplein is ook een 

aandachtslocatie. Hier bevindt zich een ongeregeld conflict met de auto. Daarnaast is de rotonde van de 

Nieuwe Tiendweg en Groenendaal een ongevallenhotspot en hebben enkele ongevallen plaatsgevonden op 

de Industrieweg en de Van Ostadelaan.  

 

 

5.1.2 Verkeersprestatie en verdeling van intensiteiten 

 

De hoeveelheid verkeer en verdeling van verkeer over het netwerk zijn een belangrijke indicator voor 

verkeersveiligheid. Hoe meer verkeer, hoe groter de (absolute) kans dat er een ongeval plaatsvindt. En de 

verdeling van verkeer over het netwerk is van belang om te beoordelen of het verkeer zich op meer of 

minder risicovolle locaties concentreert. Dit criterium focust zich op de verdeling van motorvoertuigen, fiets 

en openbaar vervoer over het studiegebied. 

 

Motorvoertuigen 

In tabel 5.1 is de verkeersprestatie in het studiegebied in 2016 en 2040 gepresenteerd. Dit is het totaal aantal 

kilometers afgelegd door motorvoertuigen per etmaal in het studiegebied. Te zien is dat dit aantal tussen 

2016 en 2040 groeit met 5 %. 
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Tabel 5.1 Voertuigprestatie studiegebied, V-MRDH basisjaar 2016 en 2040H stedelijke referentie Algeracorridor 
 

Factor 2016 2040 

voertuigkilometers 875.000 918.000 (+5 %) 

 

 

In tabel 5.1 (2016 en 2040) en afbeelding 5.4 (alleen 2040) is te zien hoe het verkeer zich op etmaalniveau 

over het netwerk verspreidt. Te zien is dat de N210 tussen Kralingseplein en Grote Kruising de hoogste 

intensiteiten heeft (30.000 - 60.000 voertuigen per etmaal). Deze weg is dan ook ingericht voor het 

afwikkelen van deze hoofdstroom (zie paragraaf 5.1.2). In 2040 groeit de intensiteit op de corridor. Ter 

hoogte van het Kralingseplein is de groei het hoogste met 7 %. Bij het Capelseplein en de Grote Kruising 

splitsen enkele grote stromen zich af naar onderliggende wegen. Op de Nieuwe Tiendweg, Industrieweg en 

Prins Alexanderlaan is de intensiteit hierdoor 10.000 - 25.000 voertuigen per etmaal. Deze wegen zijn 

gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom en hebben een functie als wijkontsluiting. Enkele kleine 

zijwegen sluiten hier aan met ongeregelde kruispunten. Intensiteiten van hoger dan 15.000 zijn hoog voor 

dit type wegen. Op de Nieuwe Tiendweg en de Industrieweg neemt de intensiteit in 2040 met 10 - 15 % toe 

als gevolg van het afsluiten van de aansluiting Wilhelminaplein. 

 

De Nijverheidsstraat, Slotlaan, Van Ostadelaan en Schönberglaan zijn bekend sluiproutes rondom de 

corridor. De intensiteiten hier zijn tussen de 6.000 en 10.000 voertuigen per etmaal. De wegen zijn ingericht 

als gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom met een functie van wijkontsluiting. Alle conflicten zijn 

ongeregeld of vormgegeven als enkelstrooks rotondes en er zijn delen waar de fiets met een fietsstrook of 

suggestiestrook op de rijbaan zit. Intensiteiten hoger dan 10.000 zijn hoog voor dit type wegen. Hoewel de 

intensiteit op geen van deze wegen hoger dan dat is, komen de Nijverheidsstraat, Schönberglaan en Slotlaan 

wel als aandachtspunten uit de ongevallenanalyse naar voren. In 2040 groeit het verkeer op de 

Nijverheidsstraat, Slotlaan en Van Ostadelaan meer dan het verkeer op de corridor. Dit zijn logische 

opgezochte routes wanneer congestie op de corridor toeneemt. Via deze routes kunnen namelijk de Grote 

Kruising en Capelseplein vermeden worden en de wisselstrook opgezocht worden. 

 

 

Tabel 5.2 Etmaalintensiteiten Algeracorridor en onderliggende wegen, V-MRDH 2016 en 2040H stedelijke referentie Algeracorridor 
 

Doorsnede 

Etmaalintensiteit (motorvoertuigen) 

2016 2040 

hoofdwegen   

N210 Algerabrug (hoofdrijbaan en wisselstrook) 47.660 49.070 (+3 %) 

N210 Algeraweg 34.240 34.430 (+1 %) 

N210 Abram van Rijckevorselweg (ter hoogte van Kralingseplein) 59.650 63.630 (+7 %) 

N210 C.G. Roosweg (ten zuiden van Grote Kruising) 15.840 16.150 (+2 %) 

N219 Abram van Rijckevorselweg (richting Capelle Centrum) 15.970 15.760 (-1 %) 

onderliggende wegen   

Nieuwe Tiendweg 24.260 26.590 (+10 %) 

Industrieweg 13.470 15.480(+15 %) 

Prins Alexanderlaan 16.740 16.730 (-0 %) 

Nijverheidsstraat 8.700 9.470 (+9 %) 

Slotlaan 7.200 8.160 (+13 %) 

Van Ostadelaan 6.180 6.540 (+6 %) 

Schönberglaan 8.540 8.330 (-2 %) 
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Afbeelding 5.4 Intensiteitenplot etmaal motorvoertuigen, V-MRDH 2040H Stedelijke referentie Algeracorridor 
 

  
 

 

Fiets 

In tabel 5.3 en afbeelding 5.5 zijn de fietsintensiteiten op en rond de Algerabrug weergegeven. Te zien is dat 

het fietsverkeer zich ten noorden van de Algerabrug over 4 hoofdroutes verspreidt: over de Nijverheidsstraat 

richting Rotterdam, over de Schubertstraat richting metrostation Capelsebrug, langs de Algeraweg en 

Capelseplein richting station Rotterdam Alexander, en over de Slotlaan richting Capelle Centrum. Ten zuiden 

van de bug verspreidt het fietsverkeer zich via de trappen over de dijk en via de Wethouder 

Hoogendijktunnel naar de Nieuwe Tiendweg en de Van Ostadelaan. Van deze hoofdroutes komen de 

Nijverheidsstraat, Slotlaan, Algeraweg (kruising Schönberglaan), Van Ostadelaan en Nieuwe Tiendweg terug 

in de ongevallencijfers. Hier deelt de fietser infrastructuur met de auto of bevinden zich ongeregelde 

conflicten. Ook de Algerabrug komt terug. Hier bevindt zich een tweerichtings (brom)fietspad met een hoge 

intensiteit.  

 

In 2040 groeit het fietsverkeer aanzienlijk: circa 40 % op de Algerabrug. Dit volgt de trend van toenemend 

fietsgebruik en de aannames die in de stedelijke referentie zitten van verdere mobiliteitstransitie in de 

stedelijke regio’s. Een onderliggende aanname hierbij is tevens een sterke toename in het gebruik van e-

bikes en andere lichte elektrische voertuigen. De verwachting is dan ook dat de snelheidsverschillen op 

fietsinfrastructuur zullen toenemen. Beide ontwikkelingen vormen tevens een aandachtspunt voor de 

verkeersveiligheid. De fietsinfrastructuur op delen van de corridor heeft namelijk capaciteitsbeperkingen (zie 

risicovolle elementen) en daar waar conflicten met ander verkeer bestaan, neemt de druk hierop toe. De 

snelheidsverschillen vergroten deze problemen, omdat dit tot meer inhaalbewegingen leidt en 

automobilisten minder goed in staat zijn om te anticiperen op snellere (brom)fietsers. 

 

 

Tabel 5.3 Etmaalintensiteiten fiets, V-MRDH 2016 en 2040H stedelijke referentie Algeracorridor 
 

Locatie 2016 2040 

Algerabrug 6.900 9.800 (+42 %) 

verbindingen noord   

  Capelseplein (locatie fietstunnel in alternatieven) 3.600 4.500 (+26 %) 

Slotlaan (Algerabrug - Capelle) 1.600 2.100 (+31 %) 

Nijverheidsstraat (Algerabrug - Rotterdam) 1.100 1.800 (+64 %) 

  Schubertstraat (fietstunnel Capelsebrug) 5.300 7.300 (+37 %) 
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Locatie 2016 2040 

IJsselmondselaan 900 1.100 (+22 %) 

verbindingen zuid   

Grote Kruising (locatie fietstunnel in 1A) 400 500 (+26 %) 

Nieuwe Tiendweg 1.800 3.400 (+89 %) 

Van Ostadelaan 1.100 1.700 (+55 %) 

 

 

Afbeelding 5.5 Intensiteitenplot etmaal fiets, V-MRDH 2040H Stedelijke referentie Algeracorridor 
 

 
 

 

Openbaar vervoer 

Op de Algeracorridor rijden diverse lokale en regionale buslijnen (zie kaart in afbeelding 5.6). Deze lijnen 

verbinden Krimpen a/d IJssel, Krimpenerwaard en Stormpolder direct (zonder tussenhaltes) met het 

metrostation Capelsebrug. Gezamenlijk zijn deze buslijnen verantwoordelijk voor een hoge frequentie van 

bussen op de corridor tussen de Van Beethovenlaan en de Grote Kruising. In spitsperioden rijdt hier 

ongeveer een bus per minuut in elke richting. Aanname is dat dit in 2040 nagenoeg gelijk blijft. Op dit traject 

is de enige halte die bij de Grote Kruising. In 2040 halteert hier slechts een deel van de bussen. Belangrijke 

onderliggende wegen waar bussen rijden en halteren zijn de Schönberglaan/P.C. Boutensingel, de Nieuwe 

Tiendweg, Industrieweg en Van Ostadelaan. 
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Afbeelding 5.6 Lijnennetkaart 2022 studiegebied 
 

 
 

 

5.1.3 Risicovolle elementen in het wegontwerp 

 

Risicovolle elementen in het wegontwerp vormen de tweede belangrijke factor bij verkeersveiligheid. Het 

gaat dan om richtlijnconformheid van het wegontwerp, congestiegevoeligheid van wegvakken en human 

factors. Dit criterium omschrijft die drie aspecten gezamenlijk per locatie. De focus ligt daarbij enkel op het 

plangebied. 

 

N210 algemeen 

Het plangebied bestaat voor het grootste deel uit de N210 tussen Kralingseplein en de Grote Kruising. Deze 

weg is ingericht als een gebiedsontsluitingsweg (GOW). In Capelle a/d IJssel valt de weg binnen de 

bebouwde kom, in Krimpen a/d IJssel valt deze erbuiten. Tussen Kralingseplein en Capelseplein is het een 

GOW type I (enkelbaans weg, 2x2 rijstroken), en is de maximumsnelheid 70 km/u. Tussen Capelseplein en de 

Grote Kruising wordt dit een GOW type II (enkelbaans weg, 2 maal 1 rijstrook) en is de maximumsnelheid 50 

km/u. Vanaf de Algerabrug ligt de weg buiten de bebouwde kom. Hier wijkt de maximumsnelheid af van de 

standaard 80 km/u voor dit type weg. De belangrijkste reden hiervoor zijn de milieueffecten, maar ook de 

verkeersveiligheid speelt een rol. Op een aantal punten wijkt het ontwerp namelijk af van het 

ontwerphandboek1. Daar waar afwijkingen leiden tot specifieke verkeersveiligheidsrisico’s, worden deze (op 

hoofdlijnen) omschreven in de volgende paragrafen. 

 

Abram van Rijckevorselweg ter hoogte van Kralingseplein 

Tussen de aansluiting Rivium en Kralingseplein vinden veel weefbewegingen plaats. Zonder rekening te 

houden met deze weefbewegingen, is de I/C-verhouding hier al hoger dan 0,8 in de spits (in 2016 alleen 

avondspits en in 2040 beide spitsen) (zie notitie mobiliteit). Vanuit Rivium komen 2 rijstroken aan die eerste 

samenvoegen tot 1 rijstrook voordat deze op de rijbaan van de N210 wordt gevoegd. De afstand tussen het 

puntstuk van de aansluiting en het begin van de opstelvakken is 100 m. Vervolgens is er nog eens 100 m 

beschikbaar waarna de opstelstroken richting A16 zuid, en de opstelstroken richting A16 noord en 

Rotterdam met een dubbele doorgetrokken streep van elkaar gescheiden worden. Er treedt hier veel 

turbulentie op door de hoge mate van congestie(gevoeligheid), het aantal te wisselen rijstroken en de korte 

afstand waarover handelingen moeten worden uitgevoerd. Risico op flank- en kop-staartaanrijdingen. In de 

ongevallendata komt dit wegvak als ongevallenhotspot naar voren. 

 

 

1  CROW (2013), Publicatie 330: Handboek wegontwerp 2013 - Gebiedsontsluitingswegen. 
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Abram van Rijckevorselweg tussen Kralingseplein en Capelseplein 

De N210 heeft hier 2 keer 2 rijstroken. De rijbanen zijn fysiek van elkaar gescheiden met een middenberm 

met tussen Kralingseplein en IJsselmondselaan een geleiderail. Tussen Kralingseplein en Van Beethovenlaan 

is een niet meer in gebruik zijnde busstrook aanwezig. Tussen Van Beethovenlaan en Capelseplein is op 

beide rijbanen een (wel in gebruik zijnde) busstrook aanwezig die met een doorgetrokken lijn is 

afgescheiden van de rest van de rijbaan. De maximumsnelheid van 70 km/u komt niet overeen met de 

vormgeving en functie van de weg (verbinding tussen kernen). Met name tussen Kralingseplein en het 

kruispunt IJsselmondselaan, waar verkeer van de snelweg komt en de aansluiting Rivium ongelijkvloers is, is 

deze snelheid ongeloofwaardig. Hierdoor kan de neiging ontstaan om te snel te rijden, wat een risico op 

kop-staartaanrijdingen oplevert bij fileterugslag of rood licht. 

 

Ter hoogte van het Riviumviaduct is een (niet meer in gebruik zijnde) bushalte aanwezig in de middenberm 

met een doorsteek tussen de rijbanen. De beginpunten hiervan zijn onveilig vormgegeven. Hier is tevens een 

betonnen barrier aanwezig. Dit vormt een (niet ernstig) risico dat voertuigen gelanceerd worden, bij 

incidenten op de andere rijbaan terecht komen of de betonnen barrier raken. Bij het kruispunt 

IJsselmondselaan kruisen fietsers en voetgangers gelijkvloers. Gezien de te overbruggen breedte van de 

rijbaan (6 rijstroken) en de hoge gereden snelheid, levert dit een ernstig verkeersveiligheidsrisico op. Tevens 

ligt het fietspad hier op een helling, wat betekent dat fietsers uit noordelijke richting een hoge (daal)snelheid 

hebben en fietsers uit zuidelijke richting een lage (klim)snelheid. Dit kan leiden tot rood licht negatie (door 

rood rijden). Met de lage snelheid wordt rekening gehouden in de groentijd voor fietsers en voetgangers. De 

cyclustijd wordt hierdoor echter erg lang, waardoor het risico op rood lichtnegatie toeneemt. 

 

Het kruispunt Van Beethovenlaan krijgt regelmatig te maken met de teruggeslagen file van de Algerabrug. 

Hierdoor stroomt het kruispunt niet goed af in oostelijke richting en kunnen risico’s ontstaan bij het (niet 

kunnen) invoegen van voertuigen uit zijrichtingen. 

 

Capelseplein 

Het Capelseplein is vormgegeven als een geregeld verkeersplein met drie rijstroken en een busstrook in het 

midden. De rijstrookkeuze bij het berijden van dit soort pleinen is over het algemeen ingewikkeld. Vanaf de 

N219 is dit vanwege de onduidelijk bebording en belijning met name het geval. Dit levert een (niet ernstig) 

risico op flankaanrijdingen op. Voertuigen moeten afhankelijk van hun bestemming 0, 1 of 2 vervolglichten 

doorlopen. Elk van de vervolglichten heeft een bufferzone waar een wachtrij kan staan. Wanneer deze 

wachtrij langer wordt dan een paar voertuigen, worden andere stromen, waaronder de bus, echter 

geblokkeerd. Op het plein ontstaat regelmatig congestie (zie deelrapport mobiliteit), waardoor wachtrijen op 

het plein ontstaan. Hier is het moeilijker doorheen weven, waardoor bestuurders een verhoogde 

hiaatacceptatie hebben. Het (niet-ernstige) risico treedt dan op dat er flank- en kop-staartaanrijdingen 

plaatsvinden. 

 

Tevens bevindt zich op de oostelijke tak van het plein een gelijkvloerse fietsoversteek die in 2 fasen geregeld 

wordt. Fietsers komen hier uit 2 richtingen en moeten 6 rijstroken en een brede middenberm oversteken. 

Deze oversteek bevindt zich op de fietsroute tussen de Algerabrug en station Rotterdam Alexander. Het 

risico bestaat hier op rood licht negatie op een deel van de oversteek of het niet halen van de groentijd 

waarbij ze niet verwacht en/of gezien worden door automobilisten. 

 

Algeraweg tussen Capelseplein en kruispunt Ketensedijk 

 

Algemeen 

De Algeraweg heeft over bijna de gehele lengte 2 rijstroken in zuidelijke richting en 1 rijstrook in noordelijke 

richting. De rijstroken zijn 3 m breed. In het midden liggen 2 busstroken die met een betonnen drempel 

gescheiden zijn van de rijbaan. Deze busstroken fungeren tevens als fysieke rijbaanscheiding, maar hebben 

onderling geen fysieke scheiding. De maximumsnelheid op de busbaan is 70 km/u en op de rijbaan 50 km/u. 

De vormgeving (boogstralen, discontinuïteiten, kruispunten, rijbaanscheidingen) van de weg komt niet 

overeen met de maximumsnelheid van 50 km/u. Tevens werkt het verschil tussen maximumsnelheid voor de 

bus en overig verkeer tegen intuïtief. Bestuurders zullen daarom snel de neiging hebben om sneller te rijden, 

wat hoge snelheidsverschillen en onverwachte rembewegingen tot gevolg kan hebben. 
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Rijbaan rechts (noord-zuid) 

De rijstroken in zuidelijke richting zijn voor het grootste deel (vanaf 200 m na Capelseplein) gescheiden met 

een doorgetrokken streep tot aan het punt waar ze samenvoegen naar 1 rijstrook. Hier voegt de linker 

rijstrook bij de rechter in over een lengte van 75 m. De samenvoeging naar 1 rijstrook is een belangrijke 

bottleneck. Hier kan de I/C-verhouding oplopen tot hoger dan 0,9 (zie notitie mobiliteit). Tevens voegt de 

bus hier bij de rijbaan in, wat tot een nog hogere I/C-verhouding en onderbrekingen van de doorstroming 

leidt. De file slaat regelmatig terug tot voorbij Capelseplein. Op dit wegvak doen de volgende risico’s zich 

voor: 

- de beperkte rijstrookbreedte verhoogt het risico op flankaanrijdingen. Tevens ligt er tussen de rijbaan en 

de busstrook een betonnen drempel die dit risico versterkt: deze is niet botsvriendelijk en kan zorgen 

voor controleverlies bij uitwijken. De rijstroken zijn met opzet smal om de snelheid te beperken (hier 

geldt een maximumsnelheid van 50 km/u). Bij deze snelheid is het risico beperkt, maar er wordt 

regelmatig sneller gereden; 

- bij grote snelheidsverschillen (zie paragraaf ‘algemeen’) kan de neiging ontstaan om te bumperkleven 

en/of in te halen over de doorgetrokken streep. Deze bewegingen liggen niet in de lijn van verwachting 

en kunnen tot ongevallen leiden; 

- bij congestie kan in het wegvak tussen Capelseplein en de doorgetrokken streep turbulentie ontstaan 

door voertuigen die van rijstrook wisselen en hierbij minder grote hiaten accepteren of er niet tussen 

worden gelaten. Risico op flank- en kop-staartaanrijdingen; 

- bij congestie kunnen bij de samenvoeging naar 1 rijstrook flank- en kop-staartaanrijdingen ontstaan 

door invoegende voertuigen die minder grote hiaten accepteren of er niet tussen worden gelaten. 

 

Rijbaan links (zuid-noord) 

In noordelijke richting ligt 1 rijstrook. Ook bevinden zich hier 2 pechhavens om verkeersafwikkeling te 

kunnen borgen wanneer er een voertuig met pech of een incident is. Na het kruispunt Ketensedijk is er aan 

de rechterzijde een invoeger van 80 m waar verkeer vanaf de wisselstrook en Ketensedijk zich bij het verkeer 

vanaf de hoofdrijbaan van de brug voegt. Na het viaduct Schönberglaan splitst het wegvak zich in 

opstelstroken voor Capelseplein. Tussen nu en 2040 wordt het viaduct verbreed om de opstelstroken voor 

linksaf te kunnen verlengen. De verminderde afwikkeling op het Capelseplein en een hoge I/C-verhouding 

op dit wegvak (>0,8 in de ochtendspits) leiden tot congestie op dit wegvak. De volgende risico’s treden op: 

- bij grote snelheidsverschillen (zie paragraaf ‘algemeen’) kan de neiging ontstaan om te bumperkleven. 

Dit verhoogt het risico op kop-staartaanrijdingen; 

- bij congestie kunnen bij de invoeging van de Ketensedijk en wisselstrook flank- en kop-

staartaanrijdingen ontstaan door invoegende voertuigen die minder grote hiaten accepteren of er niet 

tussen worden gelaten. 

 

Kruispunt Ketensedijk 

Het kruispunt Ketensedijk wordt getypeerd door een verschil in functionaliteit en toegankelijkheid over 

verschillende dagdelen. De wisselstrook is hier alleen doordeweeks in de middag en avond bereikbaar. De 

hoofdrijbaan is hier vanaf het onderliggend wegennet alleen in het weekend en doordeweeks in de nacht en 

ochtend bereikbaar. Dit kan leiden tot verwarring en zoekgedrag, waardoor een verhoogd risico op fouten 

en ongevallen ontstaat. Daarnaast is er sprake van een ongebruikelijke weginrichting, wat leidt tot risico op 

fouten en snelheidsverschillen tussen ter plekke bekende en onbekende weggebruikers, wat eveneens een 

hoger ongevalsrisico geeft. Tevens bevat het kruispunt 2 gelijkvloerse geregelde fietsoversteken die beide in 

een helling liggen.  

 

Algerabrug tussen kruispunt Ketensedijk en Wilhelminaplein 

De Algerabrug heeft 2x1 rijstroken op de hoofdrijbaan en 1 rijstrook op de wisselstrook. Van de hoofdrijbaan 

maken personenauto’s, vrachtauto’s en bussen gebruik. Van de wisselstrook alleen personenauto’s. Op de 

brug geldt een maximumsnelheid van 50 km/u, mede omdat het dwarsprofiel niet aan de richtlijnen voor dit 

type weg (GOW type I buiten de bebouwde kom) voldoet. Op de hoofdrijbaan is geen fysieke 

rijbaanscheiding aanwezig, is het dwarsprofiel 6,75 m (richtlijn: 7,50 m) en is onvoldoende objectafstand 

aanwezig. Op de wisselstrook is de rijstrookbreedte 2 m (richtlijn: 2,75 m) en is onvoldoende objectafstand 

aanwezig. Op de hoofdrijbaan van de brug ontstaat regelmatig in beide richtingen congestie. Dit is het 

gevolg van een hoge I/C-verhouding (>0,90) en terugslaande files van stroomafwaartse knelpunten. 
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De volgende risico’s doen zich voor: 

- op de hoofdrijbaan bestaat een risico op frontale aanrijdingen vanwege de beperkte ruimte in het 

dwarsprofiel. Tevens heeft het verkeer op de rest van de corridor te maken met een rijrichtingscheiding, 

waardoor tegenliggers onverwacht komen. Hier is het aandeel vrachtverkeer en bussen tevens hoog; 

- op de hoofdrijbaan en de wisselstrook bestaat een verhoogde kans op eenzijdige aanrijdingen vanwege 

de beperkte ruimte in het dwarsprofiel en kleine objectafstanden;  

- in de avondspits nemen de bestaande risico’s op de wisselstrook toe, omdat het verkeer dan in 

tegengestelde richting rijdt en (deels) bij duister rijdt. Hierdoor wordt het zicht sterk beperkt en kunnen 

schrikreacties ontstaan. Het risico wordt beperkt door de aanwezigheid van lichtafscherming;  

- bij ongevallen is de kans op een ernstige afloop groter, vanwege de kleine objectafstanden en de 

afwezigheid van vluchtruimte; 

- zowel op de hoofdrijbaan als op de wisselstrook vraagt het binnen de lijnen sturen extra aandacht van 

bestuurders. Bij congestie kan het daardoor voorkomen dat zij plotselinge rembewegingen voor zich 

over het hoofd zien. Risico op kop-staartaanrijdingen. 

 

Daarnaast heeft de brug een vrijliggend tweerichtings (brom)fietspad. Dit fietspad is 3,50 m breed. Vanwege 

de hellingbaan van de brug en de variatie in typen voertuigen, kunnen hier grote snelheidsverschillen 

ontstaan. De hoge intensiteiten en snelheidsverschillen leiden hier tot veel inhaalbewegingen. Vanwege de 

beperkte breedte van het fietspad leidt dit tot een risico op frontale aanrijdingen en flankaanrijdingen. 

 

Grote Kruising 

 

Algemeen 

De Grote Kruising is een viertakskruispunt. Hier komen stromen van de Algeracorridor, Krimpen Centrum, 

Krimpenerwaard en Stormpolder samen. Op elk van deze takken zitten tevens busverbindingen, al dan niet 

met een eigen (opstel)strook. Toe- en afstroom van de wisselstrook vindt hier plaats op de Nieuwe 

Tiendweg. Momenteel wordt de Grote Kruising verbouwd. In deze analyse wordt alleen gekeken naar de 

vormgeving ná de verbouwing. Het verwijderen van de aansluiting Wilhelminaplein is ook onderdeel van 

deze verbouwing. Daarom wordt deze aansluiting ook niet meegenomen in de analyse. 

 

Noordtak (Algerabrug) 

In zuidelijke richting voegt kort na de aanlanding van de brug de bus uit naar een eigen strook met bushalte. 

Ter hoogte van deze bushalte wordt de rijbaan verbreed naar drie rijstroken die na de bushalte 

opstelstroken worden. De bus voegt hier weer bij het overige verkeer in. Rechtdoor gaande bussen krijgen 

vervolgens kort voor het kruispunt een eigen opstelvak. Deze vormgeving leidt tot veel in- en uitvoegende 

bussen en weefbewegingen van bussen tussen wachtrijen die zich in verschillende tempo’s afwikkelen. 

Hierdoor ontstaat turbulentie en een verhoogd risico op flank- en kop-staartaanrijdingen. 

 

In noordelijke richting wordt het verkeer afgewikkeld met 2 rijstroken met een doorgetrokken streep 

ertussen en een busstrook aan de rechter zijde. Na 150 m voegt de linker bij de rechter rijstrook in. 80 m 

verder voegt tevens de busstrook hierbij in. Vanwege de stroomafwaartse knelpunten, kan in dit wegvak 

congestie ontstaan (zie notitie mobiliteit). Hierdoor ontstaat een verhoogd risico op flank- en kop-

staartaanrijdingen bij de 2 invoegingen door voertuigen die minder grote hiaten accepteren of er niet tussen 

worden gelaten. 

 

Oosttak (Nieuwe Tiendweg) 

In westelijke richting bevinden zich hier drie opstelstroken en de afrit naar de wisselstrook (in de weekenden, 

nacht en ochtend). Doordeweeks in de avondspits komt de uitrit van de wisselstrook hier ook uit. Vanwege 

de wisselende toegankelijkheid en functionaliteit kan hier verwarring en zoekgedrag ontstaan wat tot 

onverwachte bewegingen op de wisselstrook kan leiden. Verhoogd risico op kop-staart- en frontale 

aanrijdingen. In oostelijke richting wordt het verkeer met 1 rijstrook afgewikkeld waar na 30 m een tweede 

rijstrook en vervolgens na nog eens 30 m de afrijdende strook van de wisselstrook bij komt. Deze drie 

stroken splitsen zich na 50 m uit in drie opstelstroken voor het kruispunt Van Ostadelaan. Dit is met name in 

de avondspits (tevens met afstroom van de wisselstrook) een druk wegvak. In 2040 is de I/C-verhouding in 

de avondspits hier > 0,80 (zie notitie mobiliteit), waarbij nog geen rekening is gehouden met 

weefbewegingen. 
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In de regeling van het kruispunt krijgt verkeer vanaf de wisselstrook tegelijk groen met verkeer dat vanuit 

overige richtingen de Nieuwe Tiendweg in rijdt. Dit verkeer moet over een korte afstand richting zoeken en 

met elkaar weven. Dit vraagt aandacht op verschillende attentieniveau ’s. Verkeer vanaf de wisselstrook dat 

de Van Ostadelaan in slaat moet hier 2 rijstroken opschuiven. Hierdoor ontstaat een sterk verhoogd risico op 

flank- en kop-staartaanrijdingen. 

 

Zuidtak (C.G. Roosweg) 

In noordelijke richting heeft de busstrook op de C.G. Roosweg tot kort voor de Grote Kruising ook een 

functie als doelgroepstrook voor vracht. Hier splitst deze strook zich op in een busstrook en een 

(onverplichte) vrachtstrook waarvan de laatste bij de rijstrook voor overig verkeer komt voordat deze zich 

uitsplitsen in opstelvakken. Vrachtverkeer naar Stormpolder dat de (onverplichte) doelgroepstrook gebruikt, 

moet zich hier dus door het overige verkeer heen weven, maar dit levert geen aanzienlijke risico’s op, mede 

doordat dit vrachtverkeer ook voor de hoofdrijbaan kan kiezen. In zuidelijke richting wordt verkeer van de 

Grote Kruising afgewikkeld met 1 rijstrook. Ook hier bestaan geen risico’s. 

 

Westtak (Industrieweg) 

In oostelijke richting heeft deze tak drie opstelstroken die beginnen bij het kruispunt Waalplantsoen. De 

wachtrij kan ook tot over dit kruispunt staan, wat het invoegen van verkeer en de oversteekbaarheid voor 

fietsers bij dit kruispunt bemoeilijkt. Op deze tak zit tevens bij de Grote Kruising een gelijkvloerse geregelde 

fietsoversteek. De in- en uitvoeging van de Oude Tiendweg worden hier in de huidige verbouwing 

verwijderd. Er bestaan hier geen aanmerkelijke risico’s. Ditzelfde geldt in westelijke richting.
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6  

 

 

 

 

EFFECTEN: WAT ZIJN DE VERKEERSVEILIGHEIDSEFFECTEN VAN DE KANSRIJKE 

ALTERNATIEVEN? 

 

 

6.1 Verkeersprestatie en verdeling van intensiteiten over het netwerk 

 

6.1.1 Beschrijving van de effecten 
 

Alternatief 1a 

 

Motorvoertuigen 

In tabel 6.1 is de verkeersprestatie gepresenteerd. Te zien is dat de afgelegde afstand in het studiegebied 

gelijk blijft tot licht afneemt. De afname is zo klein, dat deze niet als significant kan worden behandeld. 

Afhankelijk van hoe dit verkeer zich verdeelt (over veilige of onveilige routes), kan dit duiden op gelijk blijven 

of lichte afname van het aantal ongevallen. 

 

 

Tabel 6.1 Verkeersprestatie studiegebied, V-MRDH 2040H stedelijke referentie Algeracorridor en alternatief 1A 
 

Factor Referentie 1A 

voertuigkilometers 918.000 909.000 (-1 %) 

 

 

In tabel 6.2 zijn intensiteiten op enkele hoofd- en sluiproutes gepresenteerd. Meer uitleg over deze effecten 

is te vinden in het deelrapport mobiliteit. Hierin is te zien dat het verkeer zich over het algemeen meer op de 

(veiliger ingerichte) hoofdroutes concentreert en minder gebruik gaat maken van sluiproutes. Met name op 

de Nijverheidsstraat en Slotlaan, beide aandachtslocaties voor de verkeersveiligheid, is de afname groot 

(circa 20 % - 60 %). Wel is er een (zeer) lichte toename te zien op de Schönberglaan en de Van Ostadelaan, 

maar de intensiteiten blijven hier een passende waarde houden voor dit type weg. 

 

 

Tabel 6.2 Intensiteiten Algeracorridor en onderliggende wegen, V-MRDH 2040H stedelijke referentie Algeracorridor en alternatief 

1A 
 

Doorsnede 

Etmaalintensiteit (motorvoertuigen) 

Referentie 1A 

hoofdroutes   

Algerabrug (hoofdrijbaan en wisselstrook) 49.070 48.230 (-2 %) 

Algeraweg 34.430 40.340 (+17 %) 

Abram van Rijckevorselweg (ter hoogte van. Kralingseplein) 63.630 67.430 (+6 %) 

C.G. Roosweg (ten zuiden van Grote Kruising) 16.150 16.010 (-1 %) 

N219 15.760 14.300 (-9 %) 
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Doorsnede 

Etmaalintensiteit (motorvoertuigen) 

Referentie 1A 

Nieuwe Tiendweg 26.590 27.190 (+2 %) 

Industrieweg 15.480 15.730 (+2 %) 

sluiproutes   

Prins Alexanderlaan 16.730 14.840 (-11 %) 

Nijverheidsstraat 9.470 4.220 (-55 %) 

Slotlaan 8.160 6.360 (-22 %) 

Van Ostadelaan 6.540 6.710 (+3 %) 

Schönberglaan 8.330 8.510 (+2 %) 

 

 

Fiets 

Tabel 6.3 laat zien hoe enkele fietsintensiteiten in het netwerk veranderen. Meer uitleg over deze effecten is 

te vinden in het deelrapport mobiliteit. Te zien is dat het fietsverkeer tussen de oevers toeneemt. Ook is te 

zien dat de intensiteiten zich herverdelen over het netwerk door de aanleg van de nieuwe fietsbrug over de 

Hollandse IJssel. Aan de westzijde leidt dit tot een afname van fietsers, met name op de Algerabrug (-29 %) 

en Slotlaan (-67 %). Hier worden dan ook minder ongevallen met kwetsbare verkeersdeelnemers verwacht. 

Aan de oostzijde van het gebied is echter een toename op de routes van en naar de nieuwe fietsbrug. Dit 

zijn niet allemaal veilig ingerichte routes en leidt dus tot een aandachtspunt voor veiligheid van kwetsbare 

verkeersdeelnemers. Tevens neemt het fietsverkeer over de Nijverheidsstraat richting Rotterdam licht toe. 

Ook dit is een aandachtspunt, omdat hier veel ongevallen gebeuren. 

 

 

Tabel 6.3 Intensiteiten fiets, V-MRDH 2040H stedelijke referentie Algeracorridor en alternatief 1A 
 

Locatie Referentie 1A 

oeverkruisend fietsverkeer 9.800 12.800 (+31 %) 

Algerabrug 9.800 7.000 (-29 %) 

Fietsbrug Hollandse IJssel 
niet van 

toepassing 

5.800 

verbindingen noord   

  Capelseplein (locatie fietstunnel in alternatieven) 4.500           4.100 (-10 %) 

Slotlaan (Algerabrug - Capelle)                   2.100 700 (-67 %) 

Nijverheidsstraat (Algerabrug - Rotterdam)                   1.800               1.900 (+6 %) 

  Schubertstraat (fietstunnel Capelsebrug)                  7.300             6.800 (-7 %) 

  IJsselmondselaan 1.100              1.100 (+0 %) 

verbindingen zuid   

Grote Kruising (locatie fietstunnel in 1A) 500 600 (+ 19 %) 

Nieuwe Tiendweg 3.400 3.200 (-6 %) 

Van Ostadelaan 1.700 1.500 (-11 %) 

 

 

Openbaar vervoer 

Het alternatief bevat geen ingrepen die invloed hebben op de routering of frequentie van buslijnen. 
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Alternatief 1b 

 

Motorvoertuigen 

In tabel 6.4 is de verkeersprestatie gepresenteerd. Te zien is dat de afgelegde afstand in het studiegebied 

gelijk blijft tot licht afneemt. De afname is zo klein, dat deze niet als significant kan worden behandeld. 

Afhankelijk van hoe dit verkeer zich verdeelt (over veilige of onveilige routes), kan dit duiden op gelijk blijven 

of lichte afname van het aantal ongevallen. 

 

 

Tabel 6.4 Verkeersprestatie studiegebied, V-MRDH 2040H stedelijke referentie Algeracorridor en alternatief 1B 
 

Factor Referentie 1B 

voertuigkilometers 918.000 904.000 (-2 %) 

 

 

In tabel 6.5 zijn intensiteiten op enkele hoofd- en sluiproutes gepresenteerd. Meer uitleg over deze effecten 

is te vinden in het deelrapport mobiliteit. Hierin is te zien dat het verkeer zich over het algemeen meer op de 

(veiliger ingerichte) hoofdroutes concentreert en minder gebruik gaat maken van sluiproutes. Met name op 

de Nijverheidsstraat en Slotlaan, beide aandachtslocaties voor de verkeersveiligheid, is de afname groot 

(circa 80 %). Wel is er een toename te zien op de Prins Alexanderlaan en Schönberglaan. Omdat de 

intensiteiten hierdoor aan de bovengrens komen voor wat past bij dit type weg, vormen deze effecten een 

aandachtspunt voor de verkeersveiligheid. 

 

 

Tabel 6.5 Intensiteiten Algeracorridor en onderliggende wegen, V-MRDH 2040H stedelijke referentie Algeracorridor en alternatief 

1B 
 

Doorsnede 

Etmaalintensiteit (motorvoertuigen) 

Referentie 1B 

hoofdroutes   

Algerabrug (hoofdrijbaan en wisselstrook) 49.070 46.840 (-5 %) 

Algeraweg 34.430 46.840 (+36 %) 

Abram van Rijckevorselweg (ter hoogte van. Kralingseplein) 63.630 66.240 (+4 %) 

C.G. Roosweg (ten zuiden van Grote Kruising) 16.150 15.640 (-3 %) 

N219 15.760 18.190 (+15 %) 

Nieuwe Tiendweg 26.590 26.280 (-1 %) 

Industrieweg 15.480 15.720 (+2 %) 

sluiproutes   

Prins Alexanderlaan 16.730 17.580 (+5 %) 

Nijverheidsstraat 9.470 1.670 (-82 %) 

Slotlaan 8.160 1.670 (-80 %) 

Van Ostadelaan 6.540 6.220 (-5 %) 

Schönberglaan 8.330 9.460 (+14 %) 
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Fiets 

Tabel 6.6 laat zien hoe enkele fietsintensiteiten in het netwerk veranderen. Meer uitleg over deze effecten is 

te vinden in het deelrapport mobiliteit. Te zien is dat het fietsverkeer tussen de oevers toeneemt. Ook is te 

zien dat de intensiteiten zich herverdelen over het netwerk door de aanleg van de nieuwe fietsbrug over de 

Hollandse IJssel. Aan de westzijde leidt dit tot een afname van fietsers, met name op de Algerabrug (-28 %) 

en de Slotlaan (-67 %). Hier worden dan ook minder ongevallen met kwetsbare verkeersdeelnemers 

verwacht. Aan de oostzijde van het gebied is echter een toename op de routes van en naar de nieuwe 

fietsbrug. Dit zijn niet allemaal veilig ingerichte routes en leidt dus tot een aandachtspunt voor veiligheid van 

kwetsbare verkeersdeelnemers. Door de afsluiting van de fietsoversteek IJsselmondselaan, wordt fietsverkeer 

nu naar de fietstunnel Schubertstraat geleid. Hierdoor neemt het fietsverkeer door de woonwijk bij de 

Vivaldistraat toe. Hier is geen aparte fietsinfrastructuur. Tevens neemt het fietsverkeer over de 

Nijverheidsstraat richting Rotterdam licht toe. Ook dit is een aandachtspunt, omdat hier veel ongevallen 

gebeuren. 

 

 

Tabel 6.6 Intensiteiten fiets, V-MRDH 2040H stedelijke referentie Algeracorridor en alternatief 1B 
 

Locatie Referentie 1B 

oeverkruisend fietsverkeer 9.800 12900 (+32 %) 

Algerabrug 9.800 7100 (-28 %) 

Fietsbrug Hollandse IJssel 
niet van 

toepassing 

5800 

verbindingen noord   

  Capelseplein (locatie fietstunnel in alternatieven)                  4.500             4200 (- 8 %) 

Slotlaan (Algerabrug - Capelle)                   2.100                  700 (-67 %) 

Nijverheidsstraat (Algerabrug - Rotterdam)                   1.800 1800 (+0 %) 

  Schubertstraat (fietstunnel Capelsebrug) 7.300              7400 (+ 2 %) 

  IJsselmondselaan 1.100                0 (- 100 %) 

verbindingen zuid   

Grote Kruising (locatie fietstunnel in 1A) 500 600 (+ 19 %) 

Nieuwe Tiendweg 3.400 3.200 (-6 %)) 

Van Ostadelaan 1.700 1.500 (- 11 %) 

 

 

Openbaar vervoer 

Het alternatief bevat geen ingrepen die invloed hebben op de routering of frequentie van buslijnen. 

 

Alternatief 2a en 2b 

Voor dit criterium worden alternatieven 2A en 2B gezamenlijk beschreven, omdat de effecten nagenoeg 

gelijk zijn. 

 

Motorvoertuigen 

In tabel 6.7 is de verkeersprestatie gepresenteerd. Te zien is dat de afgelegde afstand in het studiegebied 

gelijk blijft. Afhankelijk van hoe dit verkeer zich verdeelt (over veilige of onveilige routes), kan dit duiden op 

gelijk blijven of lichte afname van het aantal ongevallen. 

 

 

Tabel 6.7 Verkeersprestatie studiegebied, V-MRDH 2040H stedelijke referentie Algeracorridor en alternatief 2B 
 

Factor Referentie 2B 

voertuigkilometers 918.000 915.000 (-0 %) 
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In tabel 6.8 zijn intensiteiten op enkele hoofd- en sluiproutes gepresenteerd. Meer uitleg over deze effecten 

is te vinden in het deelrapport mobiliteit. Hierin is te zien dat het verkeer zich over het algemeen meer op de 

(veiliger ingerichte) hoofdroutes concentreert en minder gebruik gaat maken van sluiproutes. Met name op 

de Nijverheidsstraat en Slotlaan, beide aandachtslocaties voor de verkeersveiligheid, is de afname groot 

(circa 80 %). Wel is er een toename te zien op de Schönberglaan. Omdat de intensiteiten hierdoor aan de 

bovengrens komen voor wat past bij dit type weg, en deze weg ook naar voren komt uit de 

ongevallenanalyse, vormt dit effect een aandachtspunt voor de verkeersveiligheid. 

 

 

Tabel 6.8 Intensiteiten Algeracorridor en onderliggende wegen, V-MRDH 2040H stedelijke referentie Algeracorridor en alternatief 

2B 
 

Doorsnede 

Etmaalintensiteit (motorvoertuigen) 

Referentie 2B 

hoofdroutes   

Algerabrug (hoofdrijbaan en wisselstrook) 49.070 48.640 (-1 %) 

Algeraweg 34.430 48.640 (+41 %) 

Abram van Rijckevorselweg (ter hoogte van Kralingseplein) 63.630 67.460 (+6 %) 

C.G. Roosweg (ten zuiden van Grote Kruising) 16.150 16.490 (+2 %) 

N219 15.760 18.040 (+14 %) 

Nieuwe Tiendweg 26.590 26.460 (-0 %) 

Industrieweg 15.480 16.210 (+5 %) 

sluiproutes   

Prins Alexanderlaan 16.730 17.220 (+3 %) 

Nijverheidsstraat 9.470 1.760 (-81 %) 

Slotlaan 8.160 1.760 (-78 %) 

Van Ostadelaan 6.540 6.190 (-5 %) 

Schönberglaan 8.330 10.150 (+22 %) 

 

 

In tabel 6.9 zijn fietsintensiteiten op en om de corridor gepresenteerd. Meer uitleg over deze effecten is te 

vinden in het deelrapport mobiliteit. Te zien is dat het fietsverkeer tussen de oevers (zeer) licht toeneemt. Dit 

betekent dat bestaande verkeersveiligheidsknelpunten voor kwetsbare verkeersdeelnemers blijven bestaan 

of zelfs licht toenemen. Met name de stromen die het verkeer op de Schönberglaan kruisen zijn hierbij een 

aandachtspunt, omdat de auto intensiteiten hier toenemen. Het gaat dan om de Schubertstraat en de 

Slotlaan. 

 

 

Tabel 6.9 Intensiteiten fiets, V-MRDH 2040H stedelijke referentie Algeracorridor en alternatief 2B 
 

Locatie Referentie 2B 

oeverkruisend fietsverkeer 9.800 10.000 (+2 %) 

Algerabrug 9.800 10.000 

Fietsbrug Hollandse IJssel n.v.t. n.v.t. 

verbindingen noord   

  Capelseplein (locatie fietstunnel in alternatieven) 4.500 4.800 (+6%) 

Slotlaan (Algerabrug - Capelle) 2.100 2.200 (+5%) 

Nijverheidsstraat (Algerabrug - Rotterdam) 1.800 1.900 (+6%) 



34 | 46 Witteveen+Bos | 124801/22-006.851 | Concept 02 - 95 % versie 

Locatie Referentie 2B 

  Schubertstraat (fietstunnel Capelsebrug) 7.300 7.800 (+7%) 

  IJsselmondselaan 1.100 0 (-100%) 

verbindingen zuid   

Grote Kruising (locatie fietstunnel in 1A) 500 500 (-1 %) 

Nieuwe Tiendweg 3.400 3.400 (+0 %) 

Van Ostadelaan 1.700 1.700 (+0 %) 

 

 

Openbaar vervoer 

Het alternatief bevat geen ingrepen die invloed hebben op de routering of frequentie van buslijnen. 

 

 

6.1.2 Beoordeling van de effecten 

 

Tabel 6.10 geeft de beoordeling van de effecten van de kansrijke alternatieven op verkeersprestatie en 

verdeling intensiteiten over het netwerk weer. Onder de tabel wordt de beoordeling per kansrijk alternatief 

toegelicht. 

 

 

Tabel 6.10 Beoordeling verkeersprestatie en verdeling intensiteiten over het netwerk 
 

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

beoordeling 0 0 0 0 

toelichting gelijk blijvende 

verkeersprestatie en 

concentratie 

verkeersintensiteiten op 

corridor. Afname op 

onderliggende wegen. 

Herverdeling 

fietsintensiteiten over 

zowel veilige als onveilige 

routes 

gelijk blijvende 

verkeersprestatie en 

herverdeling verkeer 

op corridor, maar ook 

enkele onderliggende 

wegen. Herverdeling 

fietsintensiteiten over 

zowel veilige als 

onveilige routes 

gelijk blijven 

verkeersprestatie en 

herverdeling verkeer 

op corridor, maar 

ook enkele 

onderliggende 

wegen. Geen 

herverdeling 

fietsintensiteiten 

gelijk blijven 

verkeersprestatie en 

herverdeling verkeer 

op corridor, maar 

ook enkele 

onderliggende 

wegen. Geen 

herverdeling 

fietsintensiteiten 

 

 

6.2 Risicovolle elementen in het wegontwerp 

 

6.2.1 Beschrijving van de effecten 

 

Alternatief 1A 

 

Kralingseplein 

 

Veranderingen in bestaande risico’s 

De congestie tussen Rivium en Kralingseplein neemt naar verwachting toe (I/C > 0,90). Het bestaande risico 

neemt hier dus toe. 
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Abram van Rijckevorselweg tussen Kralingseplein en Capelseplein 

 

Veranderingen in bestaande risico’s 

Op het kruispunt IJsselmondselaan wordt de gelijkvloerse fietsoversteek vervangen door een ongelijkvloerse 

fietsverbinding. Hierdoor wordt het bijbehorende ernstige risico weggenomen. De congestie richting de 

Algerabrug neemt af, waardoor het kruispunt Van Beethovenlaan beter doorstroomt. Hiermee wordt het 

bestaande risico hier weggenomen. 

 

Capelseplein 

 

Veranderingen in bestaande risico’s 

Er zijn minder vervolglichten en bufferzones aanwezig. Tevens bevinden deze zich niet op de hoofdstromen. 

De bus kruist conflicterende stromen nog maar op 1 locatie. Hierdoor neemt het bestaande risico met 

betrekking tot weefbewegingen door wachtrijen af. Het berijden van het plein wordt overzichtelijker. De 

fietsoversteek wordt vervangen door een ongelijkvloerse kruising. Hiermee wordt hier het bestaande risico 

weggenomen. 

 

Nieuwe risico’s 

In de nieuwe configuratie worden 2 T-kruisingen op elkaar aangesloten. Tussen deze 2 kruispunten is een 

zeer beperkte afstand aanwezig als bufferruimte. Binnen deze beperkte afstand moeten bestuurders hier het 

juiste opstelvak vinden, wat de taakbelasting verhoogt. De vervolgconflicten met bufferruimte beperken de 

capaciteit en robuustheid op het kruispunt richting Capelle en Alexander. Het risico op terugslaande 

wachtrijen met als gevolg blokkades en conflicten is hier aanwezig. 

 

Algeraweg tussen Capelseplein en kruispunt Ketensedijk 

 

Veranderingen in bestaande risico’s 

In zuidelijke richting neemt de congestie af en zijn over de hele lengte 2 rijstroken aanwezig. De 

doorgetrokken lijn wordt verwijderd, maar wel vervangen door een uitvoeger met een doorgetrokken lijn of 

fysieke scheiding op 600 m na Capelseplein. Bestaande risico’s ten aanzien van weven en invoegen bij 

congestie worden hiermee weggenomen. Tevens wordt het bestaande risico ten aanzien van inhalen over de 

doorgetrokken lijn weggenomen. In noordelijke richting neemt de congestie toe (I/C > 0,90). Wel wordt de 

invoeger verlengd en neemt het invoegende verkeer af door het wegnemen van de aansluiting vanaf de 

Ketensedijk. Het bestaande risico blijft aanwezig. 

 

Nieuwe risico’s 

In de 600 m na het Capelseplein moet een keuze worden gemaakt voor de afrit die naar Nijverheidsstraat en 

(doordeweeks in de middag en avond) de wisselstrook leidt. Bestuurders moeten zich hier bewust zijn van de 

beperkingen van de wisselstrook (open/gesloten en vrachtverbod). De afrit wordt namelijk niet uitgerust met 

een hoogtebeperking en slagboom omdat deze tevens fungeert als verbinding met het onderliggend 

wegennet. Daarnaast is er geen mogelijkheid om bij een verkeerde keuze na het nemen van de afrit weer 

terug te komen op de hoofdrijbaan. Deze vormgeving kan leiden tot de volgende risico’s: 

- beperkt in staat zijn tot het reageren op overig verkeer, omdat aandacht op een ander attentieniveau 

wordt gevraagd; 

- na afsplitsing van gedachte veranderen en de doorgetrokken lijn kruisen, wat tot plotselinge 

(rem)bewegingen kan leiden; 

- als het verkeer zich niet goed verdeelt over de splitsing, kan 1 van de stromen (waarschijnlijk de 

hoofdstroom) zwaar belast raken, wat tot onverwachte congestie en ongewenst inhaalgedrag kan leiden; 

- toename van zoekend verkeer op het onderliggend wegennet, ongewenste/gevaarlijke 

herstelmanoeuvres. 

 

De risico’s kunnen beperkt worden door optimalisaties in het ontwerp, en duidelijke bebording en belijning. 

Toch wordt de optelling van deze risico’s als ernstig ingeschat. 
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Kruispunt Ketensedijk 

 

Veranderingen in bestaande risico’s 

De configuratie van het kruispunt wordt versimpeld. Wel blijft het bestaande risico met zoekgedrag van 

verkeer bestaan of neemt zelfs toe. Ook blijven de gelijkvloerse fietsoversteken aanwezig. 

 

Algerabrug tussen kruispunt Ketensedijk en Wilhelminaplein 

 

Veranderingen in bestaande risico’s 

De vormgeving van de brug blijft gelijk. Wel neemt de congestie op de hoofdrijbaan in zuidelijke richting af. 

Hiermee neemt het risico op kop-staartaanrijdingen ook af. De bestaande risico’s op de wisselstrook in de 

avondspits nemen toe, omdat het verkeer hier toeneemt. 

 

Grote Kruising 

 

Veranderingen in bestaande risico’s 

Op de oost-tak wordt de afstroom van de wisselstrook met 2 rijstroken vormgegeven. Hierdoor neemt het 

aantal rijstrookwisselingen voor verkeer vanaf de wisselstrook naar de Van Ostadelaan af, maar het aantal 

rijstrookwisselingen van overig verkeer naar de Boerhaavelaan en de Nieuwe Tiendweg toe. Tevens neemt 

het verkeer vanaf de wisselstrook toe. Het verkeer dat vanaf de hoofdrijbaan linksaf slaat neemt af. Er is een 

nadere analyse nodig van de (verandering van) grootte van wevende stromen om te kunnen beoordelen of 

het risico ten aanzien van weefbewegingen en verschillende attentieniveau ‘s hier toe- of afneemt. 

 

Alternatief 1B 

 

Kralingseplein 

 

Veranderingen in bestaande risico’s 

De congestie tussen Rivium en Kralingseplein neemt naar verwachting toe (I/C > 0,90). Het bestaande risico 

neemt hier dus toe. 

 

Abram van Rijckevorselweg tussen Kralingseplein en Capelseplein 

 

Veranderingen in bestaande risico’s 

Op het kruispunt IJsselmondselaan wordt de gelijkvloerse fietsoversteek verwijderd. Hierdoor wordt het 

bijbehorende ernstige risico weggenomen. 

 

De congestie richting de Algerabrug neemt af, waardoor het kruispunt Van Beethovenlaan beter 

doorstroomt. Hiermee wordt het bestaande risico hier weggenomen. 

 

Nieuwe risico’s 

Tussen de Van Beethovenlaan en Capelseplein wordt de maximumsnelheid aangepast naar 50 km/u. Gezien 

de vormgeving en functie van de weg, en het feit dat de bus 70 km/u rijdt, is dit een ongeloofwaardige 

snelheid. Het risico bestaat dat bestuurders te snel gaan rijden en er ongevallen ontstaan door toename van 

snelheidsverschillen. 

 

Capelseplein 

 

Veranderingen in bestaande risico’s 

Er zijn minder vervolglichten en bufferzones aanwezig. Tevens bevinden deze zich niet op de hoofdstromen, 

die in de bypass en verdiepte ligging liggen. De bus kruist conflicterende stromen nog maar op 1 locatie en 

in 1 richting. Hierdoor neemt het bestaande risico met betrekking tot weefbewegingen door wachtrijen af. 

 

De fietsoversteek wordt vervangen door een ongelijkvloerse kruising. Hiermee wordt het bestaande risico 

hier weggenomen. 
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Nieuwe risico’s 

In de nieuwe configuratie worden 2 T-kruisingen op elkaar aangesloten. Tussen deze 2 kruispunten is een 

zeer beperkte afstand aanwezig als bufferruimte. Binnen deze beperkte afstand moeten bestuurders hier het 

juiste opstelvak vinden, wat de taakbelasting verhoogt. De vervolgconflicten met bufferruimte beperken de 

capaciteit en robuustheid op het kruispunt richting Capelle en Alexander. Een risico op terugslaande 

wachtrijen met als gevolg blokkades en conflicten is hier aanwezig. Naast de bypass en tunnelbak is het 

technisch gezien nog steeds mogelijk om over het kruispunt heen ‘rechtdoor’ te rijden, ook al is hier in de 

VRI geen rekening mee gehouden. Het risico bestaat dat bij fileterugslag toch deze optie wordt gebruikt, wat 

tot ongewenste inhaalmanoeuvres en gevaarlijke situaties op het kruispunt kan leiden. 

 

Algeraweg tussen Capelseplein en kruispunt Ketensedijk 

 

Veranderingen in bestaande risico’s 

In zuidelijke richting neemt de congestie af en zijn over de hele lengte 2 rijstroken aanwezig. De 

doorgetrokken lijn wordt verwijderd en vervangen door een uitvoeger met een doorgetrokken lijn of fysieke 

scheiding op 600 m na Capelseplein. Bestaande risico’s ten aanzien van weven en invoegen bij congestie 

worden hiermee weggenomen. Tevens wordt het bestaande risico ten aanzien van inhalen over de 

doorgetrokken lijn weggenomen. In noordelijke richting neemt de congestie toe (I/C > 1,0). Wel wordt de 

invoeger verlengd en neemt het invoegende verkeer af door het wegnemen van de aansluiting vanaf de 

Ketensedijk. Het bestaande risico blijft aanwezig. 

 

Nieuwe risico’s 

Verkeer vanaf Rotterdam komt via de bypass op de Algeraweg en moet daar invoegen bij verkeer vanuit 

Capelle en Prins Alexander om op de hoofdrijbaan van de Algerabrug te komen. Dit verkeer wordt geregeld 

door een VRI en komt dus in gedoseerde hoeveelheden op de Algeraweg. Hierdoor zijn de hiaten op 

sommige momenten minder groot dan wanneer beide stromen continu zijn. Het risico bestaat op flank- en 

kop-staartaanrijdingen door een verhoogde hiaatacceptatie. Dit risico is echter beperkt, omdat de capaciteit 

in het wegvak voldoende is en de snelheid van beide stromen gelijk en beperkt (50 km/u) is. 

 

In de 600 m na Capelseplein moet een keuze worden gemaakt voor de afrit die (doordeweeks in de middag 

en avond) de wisselstrook leidt. Het risico op het maken van een verkeerde keuze is hier (in tegenstelling tot 

1A) in mindere mate aanwezig, omdat er geen aansluiting is op het onderliggend wegennet. De afrit kan 

worden uitgerust met een hoogtebeperking en slagboom. Wel moet de bestuurder hier (bij opening van de 

wisselstrook) de relevante informatie tot zich nemen om de keuze te kunnen maken. Deze vormgeving kan 

leiden tot de volgende risico’s: 

- beperkt in staat zijn tot het reageren op overig verkeer, omdat aandacht op een ander attentieniveau 

wordt gevraagd; 

- na afsplitsing van gedachte veranderen en de doorgetrokken lijn kruisen, wat tot plotselinge 

(rem)bewegingen kan leiden; 

- als het verkeer zich niet goed verdeelt over de splitsing, kan 1 van de stromen (waarschijnlijk de 

hoofdstroom) zwaar belast raken, wat tot onverwachte congestie en ongewenst inhaalgedrag kan leiden. 

 

De risico’s kunnen beperkt worden door optimalisaties in het ontwerp, en duidelijke bebording en belijning. 

Omdat de risico’s zich enkel in de avondspits voordoen, worden ze als minder ernstig beoordeeld dan bij 

alternatief 1A (waarbij de afrit voor het onderliggend wegennet open moet blijven, ook wanneer de 

wisselstrook gesloten is). 

 

Kruispunt Ketensedijk 

 

Veranderingen in bestaande risico’s 

Keuzemogelijkheden bij dit kruispunt worden verwijderd, wat het bestaande risico met betrekking tot 

zoekgedrag wegneemt (deels verplaatst naar de Algeraweg). 

 

De gelijkvloerse fietsoversteek aan de zijde van de Nijverheidsstraat wordt verwijderd, wat het bestaande 

risico op aanrijdingen tussen auto en fietsers hier wegneemt.  
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Algerabrug tussen kruispunt Ketensedijk en Wilhelminaplein 

 

Veranderingen in bestaande risico’s 

De vormgeving van de brug blijft gelijk. Wel neemt de congestie in op de hoofdrijbaan in zuidelijke richting 

af. Hiermee neemt het risico op kop-staartaanrijdingen ook af. De bestaande risico’s op de wisselstrook in de 

avondspits nemen toe, omdat het verkeer hier toeneemt. 

 

Grote Kruising 

 

Veranderingen in bestaande risico’s 

Op de oost-tak wordt de afstroom van de wisselstrook met 2 rijstroken vormgegeven. Hierdoor neemt het 

aantal rijstrookwisselingen voor verkeer vanaf de wisselstrook naar de Van Ostadelaan af, maar het aantal 

rijstrookwisselingen van overig verkeer naar de Boerhaavelaan en de Nieuwe Tiendweg toe. Tevens neemt 

het verkeer vanaf de wisselstrook toe. Het verkeer dat vanaf de hoofdrijbaan linksaf slaat neemt af. Er is een 

nadere analyse nodig van de (verandering van) grootte van wevende stromen om te kunnen beoordelen of 

het risico ten aanzien van weefbewegingen en verschillende attentieniveau’s hier toe- of afneemt. 

 

Alternatief 2A 

 

Kralingseplein 

 

Veranderingen in bestaande risico’s 

De congestie tussen Rivium en Kralingseplein neemt naar verwachting toe (I/C > 0,90). Het bestaande risico 

neemt hier dus toe. 

 

Abram van Rijckevorselweg tussen Kralingseplein en Capelseplein 

 

Veranderingen in bestaande risico’s 

Op het kruispunt IJsselmondselaan wordt de gelijkvloerse fietsoversteek verwijderd. Hierdoor wordt het 

bijbehorende ernstige risico weggenomen. De congestie richting de Algerabrug neemt af, waardoor het 

kruispunt Van Beethovenlaan beter doorstroomt. Hiermee wordt het bestaande risico hier weggenomen. 

 

Nieuwe risico’s 

Tussen de Van Beethovenlaan en Capelseplein wordt de maximumsnelheid aangepast naar 50 km/u. Gezien 

de vormgeving en functie van de weg, en het feit dat de bus 70 km/u rijdt, is dit een ongeloofwaardige 

snelheid. Het risico bestaat dat bestuurders te snel gaan rijden en er ongevallen ontstaan door toename van 

snelheidsverschillen. 

 

Capelseplein 

 

Veranderingen in bestaande risico’s 

Er zijn minder vervolglichten en bufferzones aanwezig. Tevens bevinden deze zich niet op de hoofdstromen, 

die in de bypass en tunnelbak liggen. De bus kruist conflicterende stromen niet. Hierdoor neemt het 

bestaande risico met betrekking tot weefbewegingen door wachtrijen af. De fietsoversteek wordt vervangen 

door een ongelijkvloerse kruising. Hiermee wordt het bestaande risico hier weggenomen. 

 

Nieuwe risico’s 

In de nieuwe configuratie worden 2 T-kruisingen op elkaar aangesloten. Tussen deze 2 kruispunten is een 

zeer beperkte afstand aanwezig als bufferruimte. Binnen deze beperkte afstand vinden tevens veel 

weefbewegingen plaats. De vervolgconflicten met bufferruimte beperken de capaciteit en robuustheid op 

het kruispunt richting Capelle en Alexander. Het risico op terugslaande wachtrijen met als gevolg blokkades 

en conflicten is hier aanwezig. Naast de bypass en fly-over is het technisch gezien nog steeds mogelijk om 

over het kruispunt heen ‘rechtdoor’ te rijden, ook al is hier in de VRI geen rekening mee gehouden. Het risico 

bestaat dat bij fileterugslag toch deze optie wordt gebruikt, wat tot ongewenste inhaalmanoeuvres en 

gevaarlijke situaties op het kruispunt kan leiden.  
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De bus van Capelsebrug naar Krimpen ligt bij dit alternatief ook op de fly-over. Deze tegengestelde bus in 

een krappe boog op de fly-over kan tot schrikreacties leiden, met name bij duisternis. 

 

Algeraweg tussen Capelseplein en kruispunt Ketensedijk 

 

Veranderingen in bestaande risico’s 

In beide richtingen neemt de congestie af en zijn over de hele lengte 2 rijstroken aanwezig. De 

doorgetrokken lijn wordt verwijderd. Er is geen aansluiting meer op het onderliggend wegennet. Bestaande 

risico’s ten aanzien van weven en invoegen bij congestie worden hiermee weggenomen. Tevens wordt het 

bestaande risico ten aanzien van inhalen over de doorgetrokken lijn weggenomen. Door de 2x2 vormgeving 

van de weg, wordt de maximumsnelheid van 50 km/u nog minder geloofwaardig. Het risico dat bestuurders 

te snel gaan rijden en grote snelheidsverschillen ontstaan, neemt toe. 

 

Nieuwe risico’s 

De Algerabrug is vormgegeven met 4x1 rijstroken waarbij vracht en bus alleen van de binnenste stroken 

gebruik kunnen maken. Hierdoor ontstaan op de Algeraweg weefbewegingen waarbij het vrachtverkeer in 

zuidelijke richting naar binnen weeft en in noordelijke richting naar buiten. In zuidelijke richting valt dit 

ongeveer samen met de invoeging van de busstrook op de linker rijstrook. Het risico bestaat op flank- en 

kop-staartaanrijdingen. Weefafstanden en vormgeving van de invoeging van de bus zijn nog niet bekend. Er 

is voldoende lengte aanwezig om hier mitigerende maatregelen voor te ontwerpen. In de bijlage is een 

notitie toegevoegd waarin de risico’s die komen kijken bij deze configuratie op de Algeraweg, Algerabrug en 

de Grote Kruising nader worden beschreven. 

 

Kruispunt Ketensedijk 

 

Veranderingen in bestaande risico’s 

Uitwisseling bij dit kruispunt wordt verwijderd, wat het bestaande risico met betrekking tot zoekgedrag 

wegneemt. De gelijkvloerse fietsoversteek aan de zijde van de Nijverheidsstraat wordt verwijderd, wat het 

bestaande risico op aanrijdingen tussen auto en fietsers hier wegneemt.  

 

Algerabrug tussen kruispunt Ketensedijk en Wilhelminaplein 

 

Veranderingen in bestaande risico’s 

De Algerabrug is vormgegeven met 4x1 rijstroken waarbij vracht en bus alleen van de binnenste stroken 

gebruik kunnen maken. Bestaande risico’s ten aanzien van het dwarsprofiel blijven bestaan. De risico’s die in 

de huidige situatie op de wisselstrook bestaan, zijn nu de gehele dag in beide richtingen en aan 2 zijden van 

de brug aanwezig. Wel neemt de congestie in beide richtingen af, wat het risico op kop-staartaanrijdingen 

vermindert. In de bijlage is een notitie toegevoegd waarin de risico’s die komen kijken bij deze configuratie 

op de Algeraweg, Algerabrug en de Grote Kruising nader worden beschreven. De fietsverbinding wordt op 

een nieuwe brug naast de Algerabrug gefaciliteerd. Hierdoor bestaat de kans om het fietspad te verbreden 

en de hellingsbaan aan te passen, waardoor het risico op frontale en flankaanrijdingen afneemt. 

 

Grote Kruising 

 

Veranderingen in bestaande risico’s 

Op de oost-tak is geen uit- en invoeging van de wisselstrook meer aanwezig. Risico’s ten aanzien van 

zoekgedrag en weefbewegingen tussen de Grote Kruising en Van Ostadelaan worden hiermee 

weggenomen. 

 

Nieuwe risico’s 

De Algerabrug is vormgegeven met 4x1 rijstroken waarbij vracht en bus alleen van de binnenste stroken 

gebruik kunnen maken. Hierdoor ontstaan tussen de Algerabrug en de Grote Kruising weefbewegingen 

waarbij het vrachtverkeer in zuidelijke richting naar buiten weeft en in noordelijke richting naar binnen. In 

zuidelijke richting valt dit tevens samen met de start van de opstelstroken, waardoor bestuurders hier rop 

verschillende attentieniveau’s worden belast. Ook valt dit samen met de invoeging vanaf de bushalte waarbij 

de bus juist naar binnen weeft. 
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In noordelijke richting voegt de bus circa 130 m voor het puntstuk in en moet dan een strook oversteken om 

op de binnenste strook te komen. Deze configuratie introduceert op dit wegvak een ernstig risico op flank- 

en kop-staartaanrijdingen. In de bijlage is een notitie toegevoegd waarin de risico’s die komen kijken bij 

deze configuratie op de Algeraweg, Algerabrug en de Grote Kruising nader worden beschreven. 

 

Alternatief 2B 

De effecten voor alternatief 2B zijn gelijk aan die van alternatief 2A, behalve op de Algeraweg, de Algerabrug 

en De Grote Kruising. 

 

Algeraweg tussen Capelseplein en kruispunt Ketensedijk 

 

Veranderingen in bestaande risico’s 

In beide richtingen neemt de congestie af en zijn over de hele lengte 2 rijstroken aanwezig. De 

doorgetrokken lijn wordt verwijderd. Er is geen aansluiting meer op het onderliggend wegennet. Bestaande 

risico’s ten aanzien van weven en invoegen bij congestie worden hiermee weggenomen. Tevens wordt het 

bestaande risico ten aanzien van inhalen over de doorgetrokken lijn weggenomen. 

 

Door de 2x2 vormgeving van de weg, wordt de maximumsnelheid van 50 km/u nog minder geloofwaardig. 

Het risico dat bestuurders te snel gaan rijden en grote snelheidsverschillen ontstaan, neemt toe. 

 

Nieuwe risico’s 

In zuidelijke richting voegt de busstrook in bij de linkerrijstrook. Hoe deze invoeging wordt vormgegeven is 

nog niet bekend. Aandachtspunt is hier dat de bus een rijstrook moet oversteken. Er is voldoende ruimte 

aanwezig om hier een goed ontwerp voor te leveren. 

 

Algerabrug tussen kruispunt Ketensedijk en Wilhelminaplein 

 

Veranderingen in bestaande risico’s 

De Algerabrug is vormgegeven met 2x2 rijstroken. De nieuwe bovenbouw biedt mogelijkheden om het 

dwarsprofiel te verbeden, wat leidt tot een afname van risico’s gerelateerd aan het smalle dwarsprofiel. De 

fietsverbinding wordt op een nieuwe brug naast de Algerabrug gefaciliteerd. Hierdoor bestaat de kans om 

het fietspad te verbreden en de hellingsbaan aan te passen, waardoor het risico op frontale en 

flankaanrijdingen afneemt. 

 

Grote Kruising 

 

Veranderingen in bestaande risico’s 

Op de oosttak is geen uitvoeging en invoeging van de wisselstrook meer aanwezig. Risico’s ten aanzien van 

zoekgedrag en weefbewegingen tussen de Grote Kruising en Van Ostadelaan worden hiermee 

weggenomen. Op de noordtak neemt het aantal rijstroken die bussen richting Krimpen Centrum moeten 

oversteken, toe. 

 

 

6.2.2 Beoordeling van de effecten 

 

Tabel 6.11 geeft de beoordeling van de effecten van de kansrijke alternatieven op verkeersprestatie en 

verdeling intensiteiten over het netwerk weer. Onder de tabel wordt de beoordeling per kansrijk alternatief 

toegelicht. 
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Tabel 6.11 Beoordeling risicovolle elementen wegontwerp 
 

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

beoordeling 0 0 -- + 

toelichting op de AvR-weg en 

Capelseplein worden 

enkele ernstige risico’s 

weggenomen. Ook 

worden er op 

Capelseplein en de 

Algeraweg (ernstige) 

risico’s toegevoegd. 

Op andere locaties 

nemen risico’s zowel 

toe als af. Per saldo 

blijven de risico’s in 

ernst en aantal 

ongeveer gelijk 

op de AvR-weg en 

Capelseplein worden 

enkele ernstige risico’s 

weggenomen. Ook 

worden er op de AvR-

weg, Capelseplein en 

de Algeraweg risico’s 

toegevoegd. Op 

andere locaties nemen 

risico’s zowel toe als 

af. Per saldo blijven de 

risico’s in ernst en 

aantal ongeveer gelijk  

op de AvR-weg, 

Capelseplein, 

Algeraweg en de 

Algerabrug worden 

enkele (zeer) ernstige 

risico’s weggenomen. 

Tussen de Algerabrug 

en omliggende 

kruispunten worden 

echter risico’s 

toegevoegd. Tussen de 

Algerabrug en de Grote 

Kruising is het risico zo 

groot dat deze niet 

acceptabel wordt 

geacht 

op de AvR-weg, 

Capelseplein, 

Algeraweg, 

Algerabrug en de 

Grote Kruising 

worden (zeer) 

ernstige risico’s 

weggenomen. Ook 

worden er op de 

Algeraweg risico’s 

verzwaard en 

toegevoegd. Per 

saldo nemen de 

risico’s in ernst en 

aantal af 

 

 

6.3 Samenvatting van de effecten 

 

In tabel 6.12 worden de effecten op de 2 criteria voor verkeersveiligheid samengevat. Te zien is dat de 

alternatieven op het criterium ‘verkeersprestatie en verdeling van intensiteiten over het netwerk’ allen 

neutraal scoren. Er wordt weldegelijk een verandering van intensiteiten gezien bij de alternatieven, maar 

deze hebben zowel positieve als negatieve effecten waardoor de beoordeling neutraal is. Ook als het gaat 

om risicovolle elementen in het wegontwerp zijn er bij alle alternatieven zowel positieve als negatieve 

effecten te zien. Bij alternatief 1a en 1b blijven de risico’s per saldo in aantal en ernst ongeveer gelijk, 

waardoor deze alternatieven neutraal scoren. Bij alternatief 2a wordt een zeer ernstig risico toegevoegd, 

waardoor deze sterk negatief scoort. Bij alternatief 2b is er per saldo een verbetering te zien in aantal en 

ernst van risico’s. Tezamen kunnen de criteria een indicatie geven van de verwachte verandering in het 

aantal ongevallen in het studiegebied. De verwachting is dat dit bij alternatieven 1a en 1b nagenoeg gelijk 

blijft, bij alternatief 2a toeneemt en bij alternatief 2b afneemt. 

 

 

Tabel 6.12 Effectbeoordeling verkeersveiligheid 
 

 Alternatief 

Criterium 1a 1b 2a 2b 

verkeersprestatie en verdeling van intensiteiten over het netwerk 0 0 0 0 

risicovolle elementen in het wegontwerp 0 0 -- + 
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7  

 

 

 

 

OPTIMALISATIE: WELKE MAATREGELEN KUNNEN DE EFFECTEN OP 

VERKEERSVEILIGHEID VERMINDEREN OF VOORKOMEN? 

 

De negatieve effecten op verkeersveiligheid kunnen niet worden gecompenseerd of gemitigeerd. Wel 

kunnen ze worden beperkt door aan een aantal (ontwerp)opgaven in volgende fasen meer aandacht te 

schenken en optimalisaties toe te passen. 

 

 

7.1 Mogelijkheden voor optimalisatie 

 

In deze paragraaf wordt een aantal mogelijkheden voor (ontwerp)optimalisaties genoemd waar in de 

volgende fase(n) aan gedacht kan worden om verkeersveiligheidsrisico’s te beperken. Deze mogelijkheden 

zijn niet uitputtend. 

 

Optimalisatie vormgeving Capelseplein 

 

Alle alternatieven 

Er zijn diverse risico’s genoemd die de verschillende vormgevingen van Capelseplein in de alternatieven met 

zich meebrengen. Voorbeelden zijn de opstelstroken in de bufferzones tussen de 2 T-splitsingen en de 

mogelijkheid tot het gebruik van de gelijkvloerse kruising als alternatief voor de fly-over of dive-under. Met 

optimalisaties in de kruispuntvormgeving en regeling kunnen deze risico’s beperkt worden. Ook kunnen 

optimalisaties ervoor zorgen dat de sluiproute via de Prins Alexanderlaan onaantrekkelijker en de 

hoofdcorridor aantrekkelijker wordt gemaakt. 

 

Potentieel effect op beoordeling verkeersveiligheid 

Deze maatregel kan in potentie de beoordeling van alle alternatieven op de criteria verkeersprestatie en 

verdeling van intensiteiten, en risicovolle elementen in het wegontwerp verbeteren. Eventuele effecten op 

andere milieu aspecten zijn niet bekeken. 

 

Onderzoek naar toepassen 50 km/u of 70 km/u op de Abram van Rijckevorselweg en Algeraweg 

 

Alternatieven 1b, 2a en 2b 

Het snelheidsregime van 50 km/u op de AvR-weg en de Algeraweg heeft zowel positieve als negatieve 

effecten op de verkeersveiligheid. Voorbeelden van negatieve effecten zijn het bevorderen van 

sluipverkeerstromen, en risico’s die te maken hebben met een verminderde geloofwaardigheid van het 

snelheidsregime. Bij de alternatieven met 2x2 rijstroken op de Algeraweg neemt deze geloofwaardigheid 

verder af. Wanneer de wegen geherprofileerd worden en de vormgeving van Capelseplein wordt aangepast, 

is een nadere afweging nodig welk snelheidsregime hier passend is. Hierbij spelen uiteraard niet alleen de 

verkeersveiligheid, maar ook andere milieueffecten een rol. 

 

Potentieel effect op beoordeling verkeersveiligheid 

Deze maatregel kan in potentie de beoordeling van alternatieven 1b, 2a en 2b op de criteria 

verkeersprestatie en verdeling van intensiteiten, en risicovolle elementen in het wegontwerp verbeteren. 

Eventuele effecten op andere milieu aspecten zijn niet bekeken. 
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Optimalisatie aansluiting Nijverheidsstraat en wisselstrook vanaf Algeraweg 

 

Alternatief 1a 

De risico’s die in alternatief 1a bestaan op de Algeraweg bij de aansluiting naar de Nijverheidsstraat en 

wisselstrook, worden als ernstig beoordeeld, doordat de bestuurder veel informatie tot zich moet nemen om 

de juiste keuze te maken. De wisselstrook is immers alleen in de avondspits van deze kant geopend en kan 

alleen gebruikt worden door personenauto’s. Voor de aansluiting Nijverheidsstraat geldt dit niet. 

Optimalisaties zijn denkbaar om het aantal keuzemogelijkheden en/of beslisinformatie te beperken. Denk 

bijvoorbeeld aan het koppelen van de beschikbaarheid van de aansluiting Nijverheidsstraat aan de 

beschikbaarheid van de wisselstrook, zodat een slagboom en hoogtebeperking mogelijk worden. 

 

Potentieel effect op beoordeling verkeersveiligheid 

Deze maatregel kan in potentie de beoordeling van alternatief 1a op het criterium risicovolle elementen in 

het wegontwerp verbeteren. Eventuele effecten op andere milieu aspecten zijn niet bekeken. 

 

Capaciteit Algeraweg in noordelijke richting vergroten 

 

Alternatieven 1a en 1b 

De risico’s op de Algeraweg in noordelijke richting hebben voor een groot deel te maken met de hoge mate 

van congestie hier. Ook bevordert dit in alternatief 1a sluipverkeerstromen door Capelle. Een 

optimalisatiemogelijkheid is om de capaciteit op de Algeraweg in noordelijke richting te vergroten, 

bijvoorbeeld door de 2 rijstroken door te trekken tussen de samenvoeging van de wisselstrook en 

hoofdrijbaan, en de opstelvakken van Capelseplein. 

 

Potentieel effect op beoordeling verkeersveiligheid 

Deze maatregel kan in potentie de beoordeling van alternatieven 1a en 1b op het criterium verkeersprestatie 

en verdeling van intensiteiten verbeteren. Eventuele effecten op andere milieu aspecten zijn niet bekeken. 

 

Veilig inrichten invoeging bus Algeraweg 

 

Alternatieven 2a en 2b 

Bij alternatieven 2a en 2b bestaan er risico’s ter hoogte van de invoeging van de bus op de Algeraweg 

richting de Algerabrug. De bus moet hier bij 2 doorgaande rijstroken invoegen. Hier moet een vormgeving 

worden uitgewerkt om de samenvoeging van deze stromen veilig te laten verlopen. Denk hierbij aan een VRI 

of voorrang voor de bus. 

 

Potentieel effect op beoordeling verkeersveiligheid 

Deze maatregel kan in potentie de beoordeling van alternatieven 2a en 2b op het criterium risicovolle 

elementen in het wegontwerp verbeteren. Eventuele effecten op andere milieu aspecten zijn niet bekeken. 

 

Optimalisatie rijstrookkeuze Algerabrug - Grote Kruising 

 

Alternatief 2a 

Bij alternatief 2a ontstaat een zeer ernstig risico tussen de Algerabrug en Grote Kruising door wevend 

verkeer. Door de rijstrookkeuze op de brug te optimaliseren kunnen deze weefbewegingen beperkt worden. 

Dit kan bijvoorbeeld door personenauto’s op de Algeraweg al te laten kiezen voor de linkerstrook voor 

bestemming Krimpen Centrum en de rechterstrook voor bestemmingen Stormpolder en Krimpenerwaard. 

 

Potentieel effect op beoordeling verkeersveiligheid 

Deze maatregel kan in potentie de beoordeling van alternatief 2a op het criterium risicovolle elementen in 

het wegontwerp verbeteren. Eventuele effecten op andere milieu aspecten zijn niet bekeken. 
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Optimalisatie vormgeving Grote Kruising en bushalte 

 

Alternatief 2a 

Bij alternatief 2a ontstaat een zeer ernstig risico tussen de Algerabrug en de Grote Kruising door wevend 

(vracht)verkeer en bussen. Dit risico kan beperkt worden door de vormgeving van de Grote Kruising en 

bushaltes aan te passen, mogelijk gekoppeld met een herziening van de busdienstregeling. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan het beperken van de verbindingen van en naar de buitenste en binnenste stroken aan de 

Krimpense zijde, het verplaatsen van de zuidelijke bushalte en het omleiden van vrachtverkeer.  

 

Potentieel effect op beoordeling verkeersveiligheid 

Deze maatregel kan in potentie de beoordeling van alternatief 2a op het criterium risicovolle elementen in 

het wegontwerp verbeteren. Eventuele effecten op andere milieu aspecten zijn niet bekeken. 

 

Nader onderzoek naar behoefte aan 2 rijstroken bij wisselstrook op Grote Kruising 

 

Alternatieven 1a en 1b 

In alternatieven 1a en 1b zijn 2 rijstroken opgenomen ten behoeve van een soepele afwikkeling van de 

wisselstrook bij de Grote Kruising. Hierdoor ontstaat er echter een risico door toename van weefbewegingen 

tussen de Grote Kruising en het kruispunt Van Ostadelaan. Uit de resultaten van het verkeersmodel lijken 2 

rijstroken echter niet nodig te zijn, omdat de stroom over de wisselstrook minder groot lijkt dan in eerste 

instantie gedacht. Dit dient in de volgende fase nader onderzocht te worden. 

 

Potentieel effect op beoordeling verkeersveiligheid 

Deze maatregel kan in potentie de beoordeling van alternatieven 1a en 1b op het criterium risicovolle 

elementen in het wegontwerp verbeteren. Eventuele effecten op andere milieu aspecten zijn niet bekeken. 
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LEEMTEN IN KENNIS EN INFORMATIE: WAT ZIJN ONZEKERHEDEN MET BETREKKING 

TOT DE GEBRUIKTE INFORMATIE? 
 

Voor dit effectenrapport is gebruik gemaakt van voorhanden informatie uit het onderzoek mobiliteit en het 

ontwerp, aangevuld met openbare data. Er is een passend uitwerkingsniveau gezocht voor de besluiten die 

in deze verkenningsfase voorhanden liggen. Daarom zijn er beperkingen en onzekerheden met betrekking 

tot de gebruikte informatie. De belangrijkste onzekerheden zijn in onderstaande paragrafen samengevat. 

 

Beperkingen van het verkeersmodel 

Het V-MRDH is een verkeersmodel dat is gekalibreerd op recente meetdata (2016) en prognoses doet over 

ontwikkelingen van mobiliteit in de toekomst. Voor gemotoriseerd verkeer zijn meer kalibratiepunten 

gebruikt dan voor de fiets, waardoor de intensiteiten voor gemotoriseerd verkeer betrouwbaarder zijn. De 

Krimpenerwaard ligt aan de grens van het modelgebied, waardoor hier ook minder kalibratiepunten liggen. 

Een model is altijd een versimpelde weergave van de werkelijkheid en naarmate men verder in de toekomst 

kijkt, worden schattingen in toenemende mate onzekerder. Daarom zijn de uitspraken ten aanzien van de 

verkeersintensiteiten en veranderingen hierin altijd in meer of mindere mate onzeker. In de technische 

rapportage verkeersprognoses wordt de actualiteit en betrouwbaarheid van het model nader geduid1. 

 

Beperkingen van ongevallendata 

Voor deze studie is met opzet ongevallendata gebruikt op een hoog aggregatieniveau. Enerzijds omdat dit 

passend is bij het uitwerkingsniveau van de verkenning (onderscheidende effecten inzichtelijk maken) en 

anderzijds om schijnnauwkeurigheid te voorkomen. Op het onderliggende wegennet neemt over het 

algemeen de registratiegraad van ongevallen af ten opzichte van het hoofdwegennet. Ook neemt deze 

registratiegraad af bij ongevallen met kwetsbare verkeersdeelnemers ten opzichte van ongevallen waar 

gemotoriseerde voertuigen bij betrokken zijn, omdat autoriteiten en/of verzekeringsmaatschappijen hier 

minder vaak bij betrokken zijn. Een afnemende registratiegraad houdt in dat ongevallen minder vaak 

geregistreerd worden, maar ook dat data als de aard en betrokkenen minder goed geregistreerd worden. 

Ook heeft de invoering van de AVG gevolgen voor beschikbaarheid van informatie over ongevallen.  

 

Inzicht in herkomsten en bestemmingen van gebruikers van onveilige wegvakken 

In de analyse wordt een aantal wegvakken genoemd waar risico’s ontstaan, ofwel door verandering van de 

verkeersintensiteiten, ofwel door de vormgeving van de weg. Meer inzicht in de herkomsten en 

bestemmingen van de gebruikers van deze wegvakken kan helpen bij denkrichtingen voor oplossingen. In 

deze fase is een dergelijke analyse nog niet voor alle locaties passend en daarom nog niet uitgevoerd. 

Voorbeelden hiervan zijn het (sluip)verkeer op de Prins Alexanderlaan en de Schönberglaan en het 

(wevende) verkeer tussen de Grote Kruising en het kruispunt Van Ostadelaan in de avondspits. 

 

Inzicht in effecten en aanpassingen op Kralingseplein 

Het Kralingseplein is geen onderdeel van dit werkspoor in de MIRT-verkenning. Deze opgave wordt binnen 

een apart werkspoor opgepakt, waarbij ook de effecten van de andere werksporen (A16 en nieuwe 

oeververbinding) worden meegenomen. Hoewel er wel een beeld is van de verandering in 

verkeersintensiteiten als gevolg van de alternatieven op de Algeracorridor, is er nog geen inzicht in de 

effecten van de overige werksporen op de verkeersintensiteiten. Ook is er nog geen inzicht in de mogelijke 

aanpassingen aan het ontwerp van het Kralingseplein. 

 

1  124801-22-005.360-rapd-Technische rapportage verkeersprognoses Algeracorridor. 
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1 INLEIDING 

 

Het project MIRT oeververbinding Rotterdam bestaat uit drie onderdelen, waaronder de Algeracorridor. Op 

de Algeracorridor wordt onderzocht hoe de doorstroming kan worden verbeterd. Een belangrijke schakel in 

de Algeracorridor is de Algerabrug. In het onderzoek blijft de Algerabrug behouden zoals deze nu is, maar er 

zijn ook varianten waarbij de brug wordt uitgebreid met extra rijstroken. 

 

De huidige Algerabrug is ingericht met één reguliere rijstrook per richting en een wisselstrook (voor 

personenauto’s en bestelbusjes) aan de oostzijde. Aan de westzijde ligt een fietspad. 

 

 

Afbeelding 1.1 Huidige rijstrookindeling Algerabrug met wisselstrook 
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Om de corridor te voorzien van meer capaciteit voor het autoverkeer, zijn varianten ontwikkeld waarin de 

capaciteit wordt uitgebreid. Een van de varianten (2a) betreft een weginrichting met een 4x1-profiel, waarbij 

de wisselstrook wordt omgebouwd naar een rijstrook met vaste rijrichting richting noord, en waarbij het 

fietspad wordt omgebouwd naar een extra rijstrook met vaste rijrichting richting zuid. 

 

 

Afbeelding 1.2 Rijstrookindeling bij herinrichting Algerabrug naar een 4x1 profiel 
 

 
 

 

De rijstroken ‘aan de buitenzijde’ zijn constructief niet geschikt voor zwaar verkeer. Dat betekent dat 

vrachtverkeer en (lijn)bussen alleen over de middelste rijstroken mogen rijden. Hiervoor moet het zware 

verkeer voor/na de brug rijstrookwisselingen uitvoeren, waarbij het aandeel vrachtverkeer relatief hoog is1. 

 

In deze notitie zijn de belangrijkste aspecten ten aanzien van verkeersveiligheid van deze variant 4x1-variant 

beschouwd. Het uitgangspunt is dat het ontwerp buiten de brug hetzelfde eruit ziet als in de variant met 2x2 

rijstroken (2b). Dat wil zeggen: 

- gebiedsontsluitingsweg 50 km/h met 2x2 rijstroken buiten de brug; 

- uitbreiden van de Grote Kruisinghet kruispunt Industrieweg met extra opstelvakken; 

- aanpassen opheffen van de aansluiting Ketensedijk., twee scenario’s: 

- ombouwen aansluiting naar ‘Duitse aansluiting’; 

- opheffen van de aansluiting. 

 

 

 

1 In de referentiesituatie 2040 is er 12% vrachtverkeer op een etmaalintensiteit van 49.000 mvt (totaal over de 2 rijrichtingen). 
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Afbeelding 1.3 Alternatief 2a 
 

 
 

2 BEOORDELING VERKEERSVEILIGHEID 

 

Dit hoofdstuk beschrijft de (belangrijkste) verkeersveiligheidsrisico’s op en rond de brug, uitgaande van een 

4x1-profiel. Voor de ernstbeoordeling van de bevindingen is de risicotabel volgens het format van een 

verkeersveiligheidsaudit gebruikt (zie bijlage I). De ernstklasse wordt toegekend op basis van expert 

judgement. 

 

 

Tabel 2.1 Verkeersveiligheidsrisico’s Algerabrug 4x1-profiel 
 

ID Locatie Probleembeschrijving Risico’s 

01 

op de brug, 

buitenste 

rijstroken 

 

het profiel van de buitenste rijstroken is met 2 m erg smal. Dit 

zorgt voor een verhoogde rijtaakbelasting en (onverwachte) 

snelheidsverschillen tussen ervaren en onervaren bestuurders 

verhoogde kans op eenzijdige 

ongevallen. Verhoogde kans op 

onverwachte 

snelheidsverschillen en 

kopstaart-aanrijdingen 

02 

vlak voor de 

brug, beide 

zijden 

 

zwaar verkeer rijdt standaard rechts op de rijbaan. Bij het 

naderen van de brug is een verplichte rijstrookwissel naar links 

nodig, juist op een plaats waar ook de bus invoegt. In de spitsen 

zijn er slechts beperkt hiaten beschikbaar (door bijvoorbeeld de 

VRI voor rijrichting noord, maar rijrichting zuid minimaal) voor 

soepele rijstrookwisselingen, maar op veel momenten zorgt de 

rijstrookwissel voor turbulentie in het verkeer en komt deze voor 

automobilisten bovendien onverwacht. Er is sprake van relatief 

veel zwaar verkeer 

onverwachte rembewegingen, 

kopstaart-aanrijdingen 

03 

vlak voor de 

brug, beide 

zijden 

 

vanwege constructieve veiligheid en de krappe rijstrookbreedtes 

is het essentieel dat zwaar verkeer niet (bewust dan wel 

onbewust) gebruik maakt van de buitenste rijstrook. Er is tijdige 

detectie en in het uiterste geval een verkeersstop nodig wanneer 

zwaar verkeer toch op de verkeerde rijstrook rijdt. Met name aan 

de zuidzijde is hiervoor onvoldoende wegvaklengte nodig. De 

kans van optreden is niet denkbeeldig vanwege de onverwachte 

situatie en de aanwezigheid van buitenlandse truckers. Risico dat 

benodigde voorzieningen om verkeer naar de juiste rijstrook te 

sturen niet maakbaar zijn binnen de dwangpunten 

onverwachte remmanoeuvres en 

kopstaart-aanrijdingen 
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ID Locatie Probleembeschrijving Risico’s 

04 

vlak voor de 

brug, beide 

zijden 

 

verkeer nadert de brug via een 2x2-profiel met gescheiden 

rijrichtingen. Na de splitsing licht/zwaar verkeer voor de brug, is 

er sprake van tegenliggers zonder rijrichtingscheiding met 

krappe rijstrookbreedtes. Dit sluit niet aan bij de verwachting 

van de weggebruiker nadat zij eerst op een 2x2-profiel met 

rijrichtingscheiding reden, bovendien is er weinig ruimte/lengte 

om de weggebruiker hierover voldoende te informeren. Dit kan 

leiden tot onverwachte snelheidsverschillen tussen ter plekke 

bekend en onbekend verkeer. Bovendien kan het tot fouten 

leiden wanneer de weggebruiker denkt dat hij nog steeds mag 

inhalen, zoals voor de brug het geval was 

onverwachte 

snelheidsverschillen en 

kopstaart-aanrijdingen. Kans op 

inhaalmanoeuvres en frontale 

aanrijdingen 

05 

noordzijde 

brug, 

rijrichting 

zuid 

 

richting de brug rijdt de weggebruiker door een ruime 

linksdraaiende boog. Hier voegt een doelgroepenstrook in op 

de linkse rijstrook (rijstrook 1)2. Vervolgens volgt een krappe 

rechtsdraaiende boog met direct erna een splitsing. Dit zorgt 

voor een onduidelijk wegbeeld met kans op zeer late 

rijstrookwisselingen en misleiding over de te volgen rijstrook 

onverwachte manoeuvres en 

flankaanrijdingen 

06 

zuidzijde 

brug, 

rijrichting 

noord 

 

de lengte tussen het einde van de busstrook en het begin van 

de (aan)brug is kort (circa 150 m). Het busverkeer moet 

hierbinnen 2 rijstrookwisselingen uitvoeren om op de strook 

voor het zware verkeer te geraken. Dit is onvoldoende om veilig 

te kunnen uitvoeren; gebruikelijk bij 50 km/h is circa 100-150 m 

per rijstrookwisseling 

onverwachte 

rijstrookwisselingen en 

flankaanrijdingen. Onverwachte 

snelheidsverschillen en 

kopstaart-aanrijdingen 

07 

zuidzijde 

brug, 

rijrichting 

zuid 

 

de lengte tussen de (aan)brug en de bushalte is kort (ruim 200 

m). Het busverkeer moet hierbinnen 1 rijstrookwisseling 

uitvoeren (standaard circa 100-150 m per rijstrookwisseling bij 

50 km/h) en daarnaast uitvoegen/decelereren. In de spitsen zijn 

er slechts beperkt hiaten beschikbaar voor soepele 

rijstrookwisselingen. Deze lengte is daarom kritisch 

onverwachte 

rijstrookwisselingen en 

flankaanrijdingen. Onverwachte 

snelheidsverschillen en 

kopstaart-aanrijdingen 

08 

zuidzijde 

brug, 

rijrichting 

zuid 

 

relatief veel vrachtverkeer rijdt richting bedrijventerrein 

Stormpolder en moet daarvoor na de brug een rijstrookwisseling 

uitvoeren over relatief korte lengte. In deze zone komen 3 

rijtaken samen: operationele rijtaak (afstand houden, remmen 

voor wachtrij verkeerslicht), tactische rijtaak (rijstrook wisselen, 

hiaat vinden) en strategische rijtaak (routekeuze, juiste 

voorsorteer vak kiezen). Het samenvallen van deze taken over 

beperkte lengte in druk verkeer is risicovol 

verhoogde kans op fouten door 

meervoudige rijtaak. Verhoogde 

kans op onverwachte rem- en 

stuurbewegingen, en daardoor 

flank- en kopstaart-aanrijdingen 

3 EINDOORDEEL 

 

De situatie op de Algerabrug in een 4x1-profiel kent meerdere ernstige veiligheidsrisico’s. Veel van deze 

risico’s hebben samenhang, waardoor een verdere verhoging van het risicoprofiel ontstaat. Dit is met het 

huidige ontwerp met maatregelen hooguit slechts beperkt te mitigeren/compenseren, of er moet worden 

gedacht aan een heel ander (functioneel) ontwerp. Vanwege de resulterende zeer ernstige 

verkeersveiligheidsrisico’s wordt sterk afgeraden om voor deze wegvakindeling op de brug te kiezen. 

 

 

 

2 De exacte locatie van de businvoeging is nader te bepalen. Er is nog ruimte voor optimalisatie. Daarom buiten de scope van 

deze analyse gehouden. 
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BIJLAGE: RISICOTABEL 

 

 

Gevolgen Potentiële kans (op wegvak/kruispunt) 

categorie afloop a. niet vaak b. regelmatig c. vaak 

    

zal minder dan 1 

keer per jaar 

voorkomen 

zal minimaal 1 keer 

per jaar voorkomen 

zal meerdere keren 

per jaar voorkomen 

1.matig letsel        

zwaar UMS 

      

2.ernstig ernstig letsel    

grootschalig 

schade 
      

3.zeer ernstig zeer ernstig letsel    

verkeersdode(n) 

      

 

toelichting risico's    

gemiddeld 

risico   situatie met kans op materiële schade en letsel 

groot risico   situatie met kans op ernstige verkeersslachtoffer(s) 

zeer groot risico   situatie met kans op verkeersdode(n) 


