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Voorwoord 

Met dit document doet de CDA-fractie een voorstel om de bereikbaarheid van Krimpen 
aan de IJssel te verbeteren. Door de functie én de locatie van het huidige busstation te 
veranderen, kunnen  Openbaar Vervoer verbindingen verbeterd worden en tegelijk een 
afname van de filedruk gerealiseerd worden, met name tijdens de (avond)spitsuren.

De laatste tijd wordt veel gesproken over een extra oeververbinding, die mogelijk over een 
fors aantal jaren gerealiseerd zou kunnen worden. Dit voorstel beoogt op korte termijn de 
mobiliteit aanzienlijk te verbeteren met betrekkelijk lage kosten.

Deze nota wordt aangeboden aan de Raad en het College van Krimpen aan den IJssel en 
kan worden gebruikt bij planvorming en besluitvorming rondom het huidige busstation, de 
centrumontwikkeling en het bredere vraagstuk van de Algeracorridor. 

Tevens vormt  dit voorstel een goede basis voor overleg met de omliggende gemeenten 
(Krimpenerwaard en Capelle aan den IJssel) en andere overheidsorganen. Het verbeteren 
van de bereikbaarheid kan tenslotte alleen als je het gezamenlijk aanpakt! 
 
Het plan bevat een afgerond verbetervoorstel maar het is ook mogelijk onderdelen op te 
pakken of het plan te gebruiken als inspiratie voor het bedenken van nieuwe oplossingen 
voor de weerbarstige problematiek van de Algeracorridor.

De CDA-fractie hoopt met deze nota een concrete bijdrage te leveren aan het verbeteren 
van de bereikbaarheid van Krimpen aan den IJssel.
 

 

De CDA-fractie
 Piet Moerland
 Cisca Snel
 Fred Slappendel

Bereikbaar via: 

Fred Slappendel: 0624 921 382 fredslappendel@krimpenaandenijssel.nl 
Piet Moerland:     0653 181 599 pietmoerland@krimpenaandenijssel.nl
Cisca Snel:             0655 174 651 ciscasnel@krimpenaandenijssel.nl
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Samenvatting
Door de CDA-fractie van de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel is een initiatief 
nota opgesteld, die beoogt om een verbetering van het openbaar vervoer en de 
verkeersafwikkeling gedurende de spitsuren in de gemeente Krimpen aan den IJssel te 
verkrijgen. 

De kern van het plan bestaat uit:
− Een snelle Stop&Go voorziening in Krimpen aan den IJssel, direct aan de N210 en 

verplaatsing van het huidige  busstation 
− met een P+R voorziening naar een locatie verderop aan de N210, die beter 

toegankelijk is voor reizigers uit de Krimpenerwaard.

De realisatie van dit plan leidt tot:
− Een aanzienlijke verbetering van de verkeersafwikkeling tijdens de avondspits, met 

name op de grote kruising.
− Een verdere verbetering van het Openbaar Vervoer
− Een reductie van sluipverkeer door de gemeente Krimpen aan den IJssel.
− Een impuls voor de verdere ontwikkeling van het oostelijk deel van het centrum. 
− Een aanzienlijke winst op het gebied van milieuzorg.
− Een veiliger traject voor fietsers en voetgangers.

De nota geeft tevens aan welke de kosten die hier mee gemoeid zijn en noemt enkele 
opties om te komen tot financiering van deze kosten.

Onderstaand overzicht geeft het plan weer.
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Knelpunten bestaande busstation
Het huidige busstation Krimpen aan den IJssel en de omgeving daaromheen, is 
gedateerd.  
Het busstation heeft als sterk punt een hoge frequentie van aankomende en vertrekkende 
bussen maar dit belemmert op diverse punten een goede doorstroming van het verkeer 
op- en rond de grote kruising van de Nieuwe Tiendweg met de N210.  Waarbij het 
busverkeer zelf ook last heeft van deze belemmeringen.

Meer in detail kent het busstation de volgende knelpunten:
➢ De parkeerplaats (P+R) is te klein voor het huidige vraag. 

Hierdoor rijden potentiële reizigers door naar Capelse brug waardoor de 
Algeracorridor extra wordt belast.

➢ De wachtruimten en de fietsenstalling zijn te klein en voldoen niet meer aan 
hedendaagse eisen. 

➢ 70 procent van de gebruikers van de P+R is afkomstig uit de gemeente  
Krimpenerwaard. Dit leidt tot sluipverkeer en verkeersoverlast in Lansing zuid.

➢ De huidige route van de bussen tussen busstation en Algerabrug heeft een 
verstorend effect op de verkeersafhandeling op de grote kruising (incl. wisselstrook) 
en beperkt hierdoor een goede doorstroming, met name in de avondspits is dat 
effect merkbaar. 

➢ Buslijnen 292 (Lekkerkerk) en 293 (Krimpen a/d Lek) zijn sneldiensten geworden en 
rijden niet meer via het busstation om tijdverlies door het omrijden te voorkomen.  
Om die reden zullen provincie en MRDH het huidige busstation niet snel opnemen 
in het netwerk van R-net lijnen (R-net is een nieuw stelsel van hoogwaardige en 
snelle regionale buslijnen)

➢ De fietsroute naar en langs deze locatie heeft een aantal gevaarlijke kruisingen.

Deze knelpunten dragen bij aan de noodzaak om ingrijpende maatregelen te nemen om 
zodoende het Openbaar Vervoer, de mobiliteit en de verkeersveiligheid te verbeteren.

Om deze verbeteringen te bereiken stellen wij voor de volgende maatregelen door te 
voeren: 
– Verplaatsing busstation naar de rotonde bij Carpe Diem
– Nieuwe OV locatie aan de N210 bij de grote kruising
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Verplaatsing busstation

Het voorstel is om het busstation te verplaatsen naar een locatie in de buurt van de 
rotonde Carpe Diem /de bussluis Ouverturelaan. En daarbij een P+R parkeerplaats aan te 
leggen.  

Deze locatie van het busstation biedt de mogelijkheid tot:
o Het opzetten van een eigentijds  en praktischer busstation met een meer regionaal 

karakter
o Met 2 grotere P+R parkeerplaatsen die goed en snel zijn bereikbaar 

o van- en naar de N210 
o vanaf de Ouverturelaan voor lokaal verkeer

Door te werken met gescheiden parkeerplaatsen voorkom je doorgaand verkeer over 
de parkeerplaats (tussen N2010 en Ouverturelaan)

o Het aanleggen van voor een (afgesloten) fietsenstalling en E-bike verhuur  
(ondersteunen zogenaamde Last Mile en recreatie)

Deze locatie is aantrekkelijk voor automobilisten om vanaf deze locatie per bus naar 
Capelsebrug te reizen. Dit betekent minder auto’s over de brug en dus minder 
verkeersoverlast tussen Carpe Diem  en de Algerabrug. Ook vermindert het sluipverkeer 
door Lansing zuid van automobilisten uit de Krimpenerwaard die de grote kruising willen 
mijden op weg naar het oude busstation of Capelse Brug. Een uitbreiding van de P+R bij 
Capelse Brug is dan misschien niet nodig. 
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Nieuwe Stop & Go aan de N210

Het tweede onderdeel van het plan is om in Krimpen aan den IJssel, in het centrum, langs 
beide kanten van de N210 ter hoogte van de Hoogendijktunnel, een zogenaamde 
Stop&Go halte, te creëren. Dit geeft veel mogelijkheden tot verbetering van de mobiliteit:

Deze Stop&GO biedt de mogelijkheid tot:
o Een hoogwaardige bushalte waar alle buslijnen kunnen stoppen (incl. 97, 98, 292, 293 

en evt. R-net)
o Het verplaatsen en verlengen van de wisselstrook voor een snellere afwikkeling van 

het autoverkeer Krimpen in en uit.
o Een vereenvoudiging van de afwikkeling van het verkeer op de grote kruising omdat de 

meeste bussen niet meer afslaan richting Krimpen.
o De vrijkomende ruimte van het huidige busstation te gebruiken voor een betere 

situering van wegen en fietspaden, met name op het traject Van Ostadelaan - Nieuwe 
Tiendweg

o Of breder beschouwd:  door bij de uitwerking van het plan “Centrum Zuid” de locatie 
van het huidige busstation te gebruiken liggen er mooie kansen om hierdoor de 
infrastructuur in dit gebied te optimaliseren en de economische waarde van dit gebied 
beter te benutten.

o Het verbeteren van de veiligheid van fietspaden en oversteekplaatsen. 
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Deze Stop&Go kan (en moet) aan beide zijde  voorzien worden van transparante 
wachtruimten die tevens een geluidswerend functie hebben waardoor overlast voor 
bewoners wordt beperkt. 

Tevens moet bij deze Stop&Go worden voorzien van een ingetogen parkeerplaats aan de 
centrum zijde en dient voor de bewoners aan de omgeving Rotterdamseweg, een goede 
parkeervoorziening worden gemaakt.  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De verbeteringen nader toegelicht 

In de beschrijving van de plannen zijn reeds diverse verbeteringen en kansen benoemd. 
Hieronder worden deze nog eens per thema nader toegelicht:

Openbaar vervoer:
✓ Op Stop&Go halte Krimpen kunnen alle bussen die vanuit Capelsebrug de 

Krimpenerwaard in komen stoppen. Dit draagt bij aan een optimale OV frequentie met 
Rotterdam, Capelsebrug.

✓ Buslijnen 292 (Lekkerkerk) en 293 (Krimpen a/d Lek) zijn sneldiensten geworden en 
rijden niet meer via het huidige busstation om tijdverlies door het omrijden te 
voorkomen, maar kunnen wel gebruik maken van deze Stop&Go

✓ Zowel de Stop&Go als het busstation Carpe Diem bieden goede kansen op een 
aansluiting met het door de provincie nieuw op te zetten R-Net.

✓ Het busstation Carpe Diem geeft mogelijkheden om buslijn 96 opnieuw te ontwerpen. 
(met stops bij Zwembad De Lansingh, Crimpenhof, oud Krimpen, Stormpolder, 
Waterbus halte). Deze mogelijkheid is met name interessant als de verbinding N210 – 
Lekdjik gerealiseerd wordt. In dat geval kan het busstation Carpe Diem bijdragen aan 
een snellere route en betere benutting van de waterbus,

Sluipverkeer:
✓ Momenteel is er sluipverkeer vanuit de Krimpenerwaard.  

70 procent van de gebruikers van de huidige P+R is afkomstig uit deze gemeente en 
zorgt voor verkeersoverlast in Lansing Zuid door de kruising Nieuwe Tiendweg/N210 te 
mijden. Een P+R bij Carpe Diem zorgt ervoor dat dit verkeer niet meer door Krimpen 
hoeft. 

Ontlasting kruispunt Tiendweg -  C.G. Roosweg
✓ De Stop&Go zorgt voor een betere doorstroming op de grote kruising omdat de bussen 

met het rechtdoorgaand verkeer mee rijden en bijna alle bussen Krimpen centrum niet 
meer in hoeven.

✓ De verplaatsing van het busstation en de planvorming voor Centrum Zuid biedt 
mogelijkheden de wisselstrook te verplaatsen en bijvoorbeeld aan de sluiten op een 
nieuw te realiseren rotonde of kruising op de locatie Boerhaavelaan – Van Ostadelaan 
en Nieuwe Tiendweg. In dat geval is het verkeer op wisselstrook in de avondspits niet 
meer afhankelijk van de verkeersregel installatie op de grote kruising. 

✓ Ontlasting van de grote kruising leidt vooral tot minder filevorming in de avondspits 
voor het verkeer dat Krimpen in gaat en dus ook op de Ketensedijk en de 
Nijverheidsstraat in Capelle aan den IJssel. 

Milieuwinst
✓ Momenteel rijden de bussen ongeveer totaal 240 Km per week meer dan in de nieuwe 

situatie. Deze plannen geven een  Co2 reductie van +/- 27 Kg per week.
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Kosten

De kosten voor van het plan is een eerste raming uitgevoerd die uitkomt op 5 miljoen euro.

Om dit te financieren kan er mogelijk een beroep gedaan worden op: 
1. Subsidie: A) Aansluiting R-Net, 

                 B)Terugdringen Co2
                              C) Mogelijke Europese fondsen

2. Subsidies MRDH
3. Bijdrage buurgemeente Krimpenerwaard.
4. Beter Benutten ( bestaande reserve Hoofdinfrastructuur)
5. Uitruil dure grond huidige Busstation, goedkopere grond nieuwe P+R.

Deze totale optimalisatie is in principe relatief snel te realiseren en zal uiteindelijk een 
grote bijdrage leveren aan de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de gemeenten 
Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard.
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Bijlage Overzicht veranderingen
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