Feiten opsommingen congestie op Algracorridor door Staande Mast Route
In en rondom de zomer van 2014 is wederom duidelijk geworden dat de twee maal per uur
regelmatige openstelling van de Algerabrug de files op, van en naar de brug fors verergeren.
Wij, lokale overheden en bedrijfsleven in de Oostflank van de regio Rotterdam, willen met
deze gezamenlijke notie dit probleem nogmaals onder de aandacht brengen én een
oplossing aanreiken. Het wordt tijd dat één van de grootste ergernissen van de werkgevers,
werknemers en inwoners van de Krimpenerwaard en Capelle serieus genomen wordt.
Feit 1: De Staande Mast Route is bedoeld om zeilschepen in 24 uur van het IJsselmeer naar
de Volderaksluizen te laten varen.
Feit 2: De Algerabrug speelt een cruciale rol in de bereikbaarheid van de Krimpenerwaard;
het is feitelijk de enige in- en uitgang.
Feit 3: Er is reeds jaren een congestieprobleem op de Algrabrug; ’s ochtends en ‘s middags
files.
Feit 4: Ondernemers in de Krimpenerwaard leveren een bijdrage aan de economische groei
van dit gebied en hebben een direct belang bij een goede bereikbaarheid.
Feit 5: Ondernemers in de Krimpenerwaard dragen bij aan de economische vitaliteit van de
Krimpenerwaard.
Feit 6: “Door de toename van het verkeer tot 2020 de Algeracorridor niet meer in staat is de
berekende vraag naar capaciteit te verwerken”, aldus het Masterplan ‘Rotterdam Vooruit’
Feit 7: De genomen maatregelen binnen het programma Beter Benutten (ministerie I&M)
verzachten de pijn, maar zijn op termijn niet voldoende.
Feit 8: De Algerabrug opent van 1 september t/m 30 juni 1 keer per uur extra voor de
recreatievaart.
Feit 9: Van 1 juli t/m 31 augustus opent de Algerabrug maar liefst 2 keer per uur extra voor
de recreatievaart.
Feit 10: Inclusief openen en sluiten van de brug staat het wegverkeer in deze zomermaanden
ca. 20 minuten per uur stil om de recreatievaart te laten passeren. Dit leidt ook buiten de
spitsuren tot files.
Feit 11: Door het huidige openingsregime van de Algera doet zich regelmatig de situatie voor
dat al vroeg in de middag files ontstaan die tot aan de avond niet meer oplossen.
Feit 12: De vertraging op de Algeracorridoor is ergernis nummer 1 bij inwoners en bedrijven
in de Oostflank van de regio Rotterdam

Tot nu toe gaat de discussie over het openingsregime, met name over de afweging tussen
economisch belang en het belang van het faciliteren van de recreatievaart (ook een
belangrijke sector in Nederland).
Wij als lokale overheden en bedrijfsleven bieden de oplossing voor onze inwoners,
ondernemers en werknemers, die in onze ogen ook het recreatieve karakter van de
recreatievaart dient:
Beperk het aantal brugopeningen van de Algerabrug voor de recreatievaart het gehele jaar
tot 1 keer per uur buiten de spitstijden.
Wij beseffen dat er haken en ogen aan deze oplossing zitten. Daarom nodigen wij
Rijskwaterstaat en andere belanghebbenden graag uit voor een constructieve dialoog.
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