“Staande Mast Route” verergert congestie problemen Algeracorridor
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De economische dynamiek rond de “Oostflank” van Rotterdam zal in de toekomst alleen maar toenemen. Een essentiële
schakel binnen dit gebied is de “Algerabrug” verbinding; tussen de Krimpenerwaard en de Oostkant van de Rotterdamse
regio.
Wanneer we uitgaan van de verkeersprognose vanuit het masterplan “Rotterdam Voorruit” blijkt dat, ondanks alle
maatregelen die reeds zijn voorzien binnen “beter benutten”, de doorstroming van het verkeer op de Algeracorridor niet
zal voldoen aan de normen die zijn gesteld ten aanzien van de doorstroming en goede bereikbaarheid (deel 1
Maatregelnota Herontwerp Brienenoord- en Algeracorridor). Binnen het masterplan “Rotterdam Voorruit” is men tot de
conclusie gekomen dat: “door de toename van het verkeer tot 2020 de Algeracorridor niet meer in staat is de berekende
vraag naar capaciteit te verwerken”.
De Algeracorridor speelt een cruciale rol binnen het onderliggende wegennet van de regiogemeentes Capelle aan den IJssel
en Krimpen aan den IJssel. De afgelopen jaren is, in het kader van het programma ‘Beter Benutten’, door diverse overheden
gewerkt aan het nemen van maatregelen die de doorstroming verbeteren. Deze maatregelen hebben effect maar zijn zeker
voor de toekomst niet toereikend. Door de (verdere) overbelasting van het verkeersnetwerk, vanuit de Krimpenerwaard
richting Capelle aan de IJssel en visa versa, gecombineerd met het specifieke capaciteitsprobleem van de corridor, moeten
alle zeilen worden bijgezet om zo veel mogelijk congestie veroorzakende belemmeringen te minimaliseren. De Staande
Mastroute is zo’n belemmering: de overlast hierdoor wordt veroorzaakt door de frequentie waarmee de “klep” van de
Algerabrug open gaat. Dit is niet meer goed te praten bij de afhankelijke bewoners en wat de ondernemers betreft ook
onacceptabel. De ondernemers binnen het gebied hebben een direct belang bij een adequate en goed functioneerde
infrastructuur. Het bedrijfsleven kan pas naar behoren functioneren en een optimale bijdrage leveren aan de economische groei,
indien de infrastructuur aan redelijke eisen voldoet.
Dankzij de Staande Mastroute kunnen zeilschepen (met een vaarsnelheid van 9 kilometer per uur) in 24 uur van het
IJsselmeer naar de Volkeraksluizen varen. Om de route bruikbaar te houden, zijn afspraken gemaakt. Onder
verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat is daarom voor het middendeel van deze route, van het IJsselmeer tot de
Deltawateren, een routeakkoord gesloten tussen de diverse brug- en vaarwegbeheerders. Het routeakkoord is vooral
gesloten om ervoor te zorgen dat de bedieningstijden van bruggen en sluizen goed op elkaar aansluiten. Hierbij wil ik
benadrukken dat het gaat om recreatievaart en niet om de beroepsvaart.
Het bedrijfsleven aan de Oostflank van Rotterdam is afhankelijk van deze enige westelijke oeverbinding met de
Krimpenerwaard. Het is van cruciaal belang om te verkennen welke maatregelen genomen kunnen worden ten aanzien van
de openingsfrequentie. Opmerkelijk is dat binnen het routeakkoord de weggebruiker dan wel de wegbeheerder(s) niet
worden mee genomen in het overleg. Maatregelen zouden genomen moeten worden om in de zomerperiode een betere
doorstroming te verkrijgen. Door de beperktheid van het regionale verkeersnetwerk is het kiezen van een alternatieve
route onmogelijk. De Oostflank verdient een betere en efficiëntere doorstroming. Buiten de spitsuren kan dit alleen
gegarandeerd worden door een beperking van de openingsfrequentie van de “Klep” van de Algeracorridor.
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