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Aanleiding  verkenning

• Doorstromingsproblemen 
op Ruit in 2020 

• Kwetsbare bereikbaarheid 
haven (incl 2e maasvlakte)

• Kwetsbare 
binnenstedelijke 
bereikbaarheid Rotterdam

• Bestaande problemen bij 
Algera nemen toe



Opg ave V erkenning



R otterdam V ooruit: reg io en haven 
duurzaam bereikbaar

• Najaar 2009: Masterplan en deelprojecten

• Voor de oostflank: Herontwerp Brienenoord- en Algeracorridor

• Horizon: periode 2020-2040

• Integrale benadering (MIRT: mobiliteit én ruimte) en betrekken 
belanghebbenden (Sneller en Beter)

• Besluitvorming: duo Minister IenM en portefeuillehouder Stadsregio

• Bestuurlijk Overleg Oostflank: alle gemeenten in studiegebied en beide 
waterschappen

• Informeren maatschappelijke partijen



M obiliteits g roei zet door

Brienenoordbrug Algerabrug

1971 79.000 22.000

1980 113.000 32.000

1990 142.000 41.000

2000 228.000 45.000

2009 238.000 45.000

2020 282.000 58.000



Inzic ht in het probleem



Oplos s ing en bedenken, van breed 
naar fijn 



Pakket B enutten

• Fietsveren en 
routes

• Autoveer

• Optimalisatie OV

• Uitbreiding P+R

• Mobiliteits
management

• Ontvlechting 
A16/N16

• Verbreding 
Algerabrug



Pakket S orteren

• Lokale  
stadsbruggen
(2x1 rijstroken)

• Parkstad
(auto, tram en 
fiets)

• Stormpolder
(auto en fiets)

• Tramlijn 21 
doortrekken



Pakket S preiden

• Regionale oever-
verbindingen (2x2)

• Kralingen-Stadionpark 
(auto, metro)

• Ridderkerk-Krimpen
incl. verbreding 
Algerabrug
(auto, HOV bus)

• Snelfietspad 
Drechtsteden-
Rotterdam

• P+R
• oostelijke randweg



Ana lys ekader R otterdam V ooruit 



B eoordeling  H B AC



Het res ultaa t van de verkenning  
HB AC  s ameng evat

• De oplossing van het bereikbaarheidsprobleem op de nationale 
Brienenoordcorridor ligt in het bieden van een alternatief voor het 
lokale en regionale verkeer door twee nieuwe oeververbindingen. 

• De nieuwe oeververbindingen zorgen ook voor een robuuster 
onderliggend wegennet, verkleinen de barrièrewerking van de 
rivieren en verminderen de congestie in de Algeracorridor.

• De oplossing scoort redelijk goed in kosten-baten termen



Feiten, verw ac hting en en bes luiten

• Delen van feitelijke informatie:
– Maanden maart-juni presentaties in gemeenten
– Informatie en rapporten op site www.rotterdamvooruit.nl

• Verwachtingen voor Rotterdam Vooruit:
– Niet alles kan tegelijk (technisch en financieel)
– Niet alles hoeft vandaag of morgen
– Nieuwe oeververbindingen zijn kwestie van lange adem
– Eerst financiële kaders van Rijk en Regio duidelijk (april-

juni)
• Besluitvorming:

– Verkenning geeft inzicht en richting voor lange termijn
– Besluiten over oeververbindingen zijn niet aan de orde
– Opdrachtgevers werken aan reeks maatregelen voor voor 

korte termijn (voor 2020) (BO MIRT mei/juni 2011)

http://www.rotterdamvooruit.nl/
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