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1. Introductie 
In het BO-MIRT najaar 2018 hebben Rijk, Provincie Zuid Holland (PZH), Metropoolregio Rotterdam Den Haag 
(MRDH) en gemeente Rotterdam afgesproken direct gezamenlijk een MIRT-verkenning te starten. Daarbij is afge-
sproken uiterlijk medio 2019 de Startbeslissing voor deze MIRT-verkenning te publiceren en zo de MIRT-verken-
ning formeel te starten, op basis van een eenduidige bestuurlijke voorkeur van deze partijen voor de locatie van de 
oeververbinding. Er is tevens afgesproken dat partijen tot medio 2019 aan de hand van de resultaten van de pre-
verkenning met voorrang werken aan het verder invullen en uitwerken van het pakket van maatregelen voor de 
NMCA-knelpunten A16 Van Brienenoordcorridor en de Algeracorridor om dan de Startbeslissing te kunnen publi-
ceren op basis van een éénduidige voorkeur voor de locatie van de oeververbinding in relatie tot de vijf samenhan-
gende opgaven. Tijdens de startfase van de MIRT-verkenning is afgesproken ook onderzoek te doen naar het Ge-
biedsbod en de consequenties daarvan voor de onderzoeksresultaten in beeld te brengen. 
 
 In mei 2019 zijn de resultaten van het onderzoek naar de Algeracorridor beschikbaar gekomen en gepubliceerd. 
Op basis van de resultaten van het onderzoek naar de Algeracorridor is in juni en juli aanvullend onderzoek gedaan 
op de volgende punten:  
1. De I/C-verhouding in beeld te brengen als aanvulling op het onderzoek naar het oplossen van de problematiek 

van de Algeracorridor. 
2. De effecten van beide varianten (Oost en Oost-oost) op de doorstroming op de N210 om hiermee de effecten 

van de varianten op het onderliggend wegennet beter in beeld te brengen. 
3. In overleg met de beheerder van de kering (Rijkswaterstaat) toetsen of de onderzochte oplossingen voor de 

Algeracorridor in deze fase van de besluitvorming niet tot showstoppers leiden. Waarbij onderzocht is of de 
beoogde maatregelen technisch uitvoerbaar zijn. 

 
De resultaten hiervan zijn hieronder samengevat. De onderzoeken zijn in de bijlagen opgenomen. 

2. I/C-verhouding 
Tijdens de pre-verkenning is in het verkeersonderzoek van Goudappel de I/C-verhouding op de Algerabrug bepaald 
voor de referentiesituatie en bij realisatie van een Oost-oost verbinding. De vraag was om de “I/C verhouding in 
beeld te brengen als aanvulling op het onderzoek naar het oplossen van de problematiek van de Algeracorridor”. 
De I/C-verhouding is de verhouding tussen intensiteit en capaciteit op een wegvak en wordt gebruikt om te bepa-
len hoe congestiegevoelig een wegvak is. Voor de beantwoording van deze vraag is de I/C-verhouding op de Al-
gerabrug in beeld gebracht. Dat ten behoeve van de vergelijkbaarheid met de resultaten uit de studie die Goudap-
pel in de pre-verkenning heeft gedaan. Hieronder het resultaat voor de verschillende pakketten uit het Algeraon-
derzoek.  
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Figuur 1 I/C-verhoudingen op de Algerabrug in diverse scenario's 

De I/C-waarden hebben betrekking op de doorsnede Algerabrug en zijn in lijn met de eerder gerapporteerde reis-
tijdfactoren op de gehele corridor. De I/C-waarde in de referentie is op de Algerabrug 1.0. Dat is berekend met het 
verkeersmodel MRDH. Dit betekent dat dit wegvak overbelast is en de capaciteitsgrens bereikt is. Met de lange 
termijnpakketten wordt de I/C-verhouding 0,8. Over de hele corridor gezien presteert het pakket ‘Opwaarderen 
corridor’ duidelijk beter dan de andere varianten, omdat de belangrijkste kruisingen hierin ongelijkvloers worden. 
 
Op basis van deze resultaten blijven de conclusies uit het onderzoek naar de Algeracorridor overeind: het korte 
termijn pakket levert een goede bijdrage aan het oplossen van de problematiek, maar biedt geen toekomstbesten-
dige oplossing. De lange termijn pakketten zorgen daar wel voor. Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat 
de opgave op de Algeracorridor op te lossen is middels maatregelen op de corridor zelf. 

3. Effecten doorstroming N210 
Daarnaast zijn de effecten van Oost-oost en Oost (incl. lange termijnpakket Algeracorridor) op de N210 in kaart 
gebracht. Daarbij is voor de goede vergelijkbaarheid ook naar enkele andere wegen ten oosten van de A16 geke-
ken. Conclusie is dat Oost (incl. lange termijnpakket Algeracorridor) en Oost-oost de problematiek op de Algeracor-
ridor oplossen. Beide kennen ook restopgaven: 

 Bij Oost-oost is de aansluiting van de nieuwe oeververbinding op de N210 een knelpunt, de capaciteit daarvan 
moet verruimd worden. De N210 tussen de aansluiting naar de nieuwe oeververbinding en Bergambacht loopt 
vast op de rotondes en er ontstaat ook hinder op de wegvakken. Dit vraagt minimaal reconstructie van de ro-
tondes en waarschijnlijk ook capaciteitsuitbreiding van het wegvak richting Bergambacht. In het memo is dit 
nader toegelicht. Bij een keuze voor Oost-oost moet dit nader worden uitgewerkt. 

 Bij Oost-oost zijn er tevens knelpunten op het onderliggende wegennet in Ridderkerk. Deze concentreren zich 
op kruisingen op routes van en naar de nieuwe oeververbinding. In de bekeken varianten is een knelpunt op de 
A38/Rijnsingel te zien en bij de aansluiting van de oeververbinding met het onderliggende wegennet. De capa-
citeit moet voor betere doorstroming uitgebreid worden. Bij een keuze voor Oost-oost moet dit nader worden 
uitgewerkt. 

 Oost (incl. lange termijnpakket Algeracorridor): het knelpunt op het Kralingse Plein blijft bestaan. Dit knelpunt 
is met relatief eenvoudige maatregelen (bijv. symmetrisch maken van het verkeerplein, optimaliseren van ver-
keerslichten) op te lossen. Bij een keuze voor Oost moet dit nader worden uitgewerkt.  
 

4. Technische haalbaarheid maatregelen Algeracorridor 
Het bijgevoegde memo bevat de conclusie van Rijkswaterstaat (RWS) ten aanzien van de technische haalbaarheid 
van het uitbreiden van de Algerabrug. De conclusie is dat: 
De monumentenstatus in deze fase op zichzelf geen showstopper is indien het maatschappelijk belang in voldoende 
mate kan worden aangetoond. De constructie van de Algerabrug leidt in deze fase van besluitvorming niet tot 
showstoppers ten aanzien van de technische uitvoerbaarheid. Er zijn - zeker in het pakket Opwaarderen corridor - 
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grote aanpassingen op de corridor noodzakelijk en mogelijk een nieuwe brug. De verschillende opties kennen (tech-
nische) risico’s die nadere uitwerking vragen om de impact ervan verder te concretiseren. 
 
In deze vroege fase van een MIRT-verkenning is dit de maximale zekerheid die een beheerder kan afgeven. In de 
MIRT-systematiek wordt namelijk van grof naar fijn gewerkt. Risico’s worden op basis van verdere ontwerpstappen 
uitgewerkt. Een risico is een showstopper als iets aantoonbaar (vanuit bijv. wetgeving of techniek) niet kan. Het 
doorsnijden van een Natura2000 gebied is daarvan een (onrealistisch) voorbeeld. Dit soort risico’s doen zich bij de 
Algerabrug niet voor. Conform MIRT-werkwijze worden risico’s vertaald naar de kostenraming. Het risico voor de 
Algerabrug is dat die niet opgewaardeerd kan worden, maar vervangen moet worden. Dat heeft er toe geleid dat 
er een bandbreedte in de kostenraming is opgenomen. De realisatie van het pakket ‘Opwaarderen corridor’ kost 
tussen de €61 miljoen en €91 miljoen (waarvan ca. €25 miljoen voor de korte termijnmaatregelen).  Het risico 
vormt op basis van de RWS-memo en de MIRT-systematiek geen inhoudelijke belemmering voor een vervolgstap 
in besluitvorming. 
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Bijlagen 
1. Memo I/C-verhoudingen 
 
2. Memo effect onderliggend wegennet 

 
3. Memo technische haalbaarheid maatregelen Algerabrug 
3a.  Memo Witteveen en Bos 
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Bijlage 1: Memo I/C-verhoudingen
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Bijlage 2: Memo effect onderliggend wegennet
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Bijlage 3: Memo technische haalbaarheid maatregelen Algerabrug
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Bijlage 3a: Memo Witteveen en Bos
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