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De Grote Kruising ernstig verzakt 
Het opnieuw bouwen van de Grote 
Kruising vergelijken we ook wel met een 
openhartoperatie. De fundering van één 
van de drukste kruisingen in de regio 
Rotterdam-Oost was ernstig verzakt. 
Daarom ging de kruising de afgelopen 
jaren helemaal op de schop. Dat is u vast 
niet ontgaan. In 1,5 jaar tijd vervingen we 
de basis volledig. Zonder dat er sprake 
was van een verkeersinfarct. Een enorme 
prestatie.

Overlast door werkzaamheden
Dat de werkzaamheden overlast  
zouden opleveren voor inwoners  
en weggebruikers wisten we. 

Wel probeerden we die overlast zo veel 
mogelijk te beperken. Toch hebben veel 
weggebruikers om moeten rijden. Ook 
was er veel extra verkeer door de wijk 
Oud-Krimpen, die daar niet op is 
ingericht. Verder was er sprake van 
overlast van geluid en trillingen, waarbij 
er soms schade ontstond. Die schade is 
natuurlijk vergoed.
 
Complimenten aan iedereen
Ik wil een compliment maken aan alle 
inwoners en weggebruikers van Krimpen 
en omgeving. Dank dat er geduld en 
begrip was. Mijn geduld is ook op de 
proef gesteld als bewoner van Treviso 
door de afsluitingen en omleidingen. 

Mensen die privé langskwamen reden 
wel eens verkeerd. Toen het bestuur van 
een andere gemeente op bezoek kwam 
in ons raadhuis, arriveerden zij een 
half uur later. Zij konden het raadhuis 
niet bereiken. Vervelend, maar iedereen 

wist dat het werk niet langer kon 
wachten. Er was sprake van hoge nood.  
Het asfalt op de kruising was op sommige 
plekken al tientallen centimeters verzakt. 
Dat is echt levensgevaarlijk. Als we de 
werk-zaamheden niet snel hadden 

Iets om  trots 
op te zijn

Voor u ligt het Terugblik Magazine over de werkzaamheden 
aan de Grote Kruising. Ik ben trots dat het grootste project  
in Krimpen sinds de aanleg van de Algerabrug zo succesvol  

is verlopen. De basis van de kruising kan weer minstens  
50 jaar mee.

Martijn Vroom
Burgemeester Krimpen aan den IJssel



uitgevoerd, konden we het kruispunt 
helemaal afsluiten.

Werkzaamheden waren  
dringend nodig
We moesten dus door de zure appel 
heen bijten. Gedoe, maar veel went na 
een paar dagen. Tijdens mijn bezoeken 
aan inwoners en bedrijven merkte ik dat 
mensen snapten dat de werkzaamheden 
dringend nodig waren. We hebben altijd 
duidelijk verteld wat er precies ging 
gebeuren en waarom dit nodig was.  
Wat ook hielp, is dat mensen van alle 
kanten goed bij het werkgebied konden 
komen. Dat medewerkers makkelijk 
aanspreekbaar waren. Er hebben veel 
bedrijven uit Krimpen en omgeving 
meegewerkt aan het project. Zij vonden 
het ook leuk om te vertellen wat ze aan 
het doen waren. 

Alle betrokkenen toonden durf  
en vertrouwen
Het project is binnen de tijd en binnen 
budget afgerond. Dat is uniek en echt 
iets om trots op te zijn. Ik denk dat dit 
project zo’n succes is, omdat alle 
betrokkenen durf en vertrouwen hebben 
getoond. De wethouder was er elke dag 
mee bezig. De betrokken ambtenaren  
en het uitvoerende projectteam zaten  
er bovenop. Er was veel onderling 
vertrouwen. Iedereen had elkaar nodig. 
Bovendien hebben de mensen die het 
werk uitvoerden zich hard ingezet. Die 
grote betrokkenheid was heel belangrijk. 

De bouwbedrijven wilden het graag tot 
een succes maken. Ook omdat het om 
hun eigen regio ging. Als het mis was 
gegaan, heb je anders iedere verjaardag 
wat uit te leggen. Die betrokkenheid krijg 
je niet voor elkaar als je de opdracht op 
een traditionele manier geeft.

De Grote Kruising is klaar  
voor de toekomst
“De Grote Kruising is weer veilig en klaar 
voor de toekomst. De verkeerssituatie  
is verbeterd. Helaas kunt u niet van ons 
verwachten dat straks ook alle files 
oplossen. 

De Algerabrug heeft twee banen en er 
stappen nog te veel mensen in de auto. 
Mensen, kies vaker voor het openbaar 
vervoer of fiets.”

Dit project is zo’n succes 
door durf en vertrouwen



7 fases in 4 jaar
De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan de Grote Kruising.  
In december 2022 zijn alle werkzaamheden klaar. Op de afronding  
van fase 7 na. Het belangrijkste wat we hebben gedaan, is het 
vervangen van de fundering. De Grote Kruising is in juli 2022 
opengesteld voor al het verkeer. Dat is vijf maanden eerder dan de 
eerste planning. Daarnaast hebben we ook de inrichting rondom  
de Grote Kruising aangepast. 

Goede fundering en verbeteren van de verkeersdoorstroming
Het doel van dit project was naast een goede fundering ook het verbeteren 
van de verkeersdoorstroming. De kruising is een belangrijk knooppunt in 
de drukke Algeracorridor. Hiermee bedoelen we de N210 tussen rotonde 
Krimpenerbosweg en het Kralingseplein. Met de Algerabrug als een 
belangrijk knelpunt. Iedere dag gebruiken tienduizenden auto’s, scooters, 
fietsers, voetgangers, bussen en vrachtwagens de Grote Kruising intensief. 

De fundering van de Grote Kruising verzakte
De Grote Kruising was dringend toe aan vervanging. De fundering van de 
kruising verzakte. Dit kon ernstige gevolgen hebben. In het derde kwartaal 
van 2018 namen de verzakkingen ineens fors toe. In 2019 zijn daarom al 
voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om de veiligheid te garanderen. 

Werkzaamheden waren verdeeld in 7 fases
De werkzaamheden aan de Grote Kruising zijn verdeeld in 7 fases. 
Fase 1 tot en met 5 hadden als doel de bestaande verkeersstromen 
te ontvlechten. Deze eerste fases waren noodzakelijk om fase 6 
(de reconstructie van de Grote Kruising zelf) uit te kunnen voeren. 
De afgelopen maanden is hard gewerkt aan fase 7: de aanleg van een 
betere fietsverbinding tussen de Algerabrug en Treviso/Verbindingsweg. 
Zo kunnen fietsers straks in 1 lijn veilig doorrijden naar de Rotterdamseweg, 
die we inrichten als fietsstraat. De komende tijd ronden we de laatste 
werkzaamheden af.

6    |   Terugblik Magazine de Grote Kruising



Terugblik Magazine de Grote Kruising    |   7

Martijn Vroom  4 

7 fases in 4 jaar 6

Ondertekenen van de contracten 8

Anthon Timm  10

Fase 1  12

Peter Rijnbeek  14

Fase 2  16

Fase 3  20

Fase 4  24

Stef Baijense  26

Fase 5  28

Arno Molenaar  32

Mark Borreman  34

Fase 6  36

Marcel Kok  44 

Fase 7  46

Henk Slappendel  52

Ruud de Vos  54

John Janson  56

Opening de Grote Kruising 58

Inhoud



Het ondertekenen van de  
bouwteamovereenkomsten  

vormde het startsein voor het in 
 teamverband voorbereiden en  

uitvoeren van de werkzaamheden
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In 2018 is een Europese aanbesteding opgestart om 
geschikte aannemers te selecteren voor het uitvoeren 
van de werkzaamheden. Het ging om aannemers 
gespecialiseerd in betonwerkzaamheden, riolering & 
grondwerk, asfalt en verkeerskundige werkzaamheden. 
Het ondertekenen van de bouwteamovereenkomsten 
op 18 april 2019 vormde het startsein voor het 
voorbereiden en uitvoeren van de werkzaamheden  
in teamverband. 

Op de groepsfoto ziet u van links naar rechts:  

A. Molenaar (Molenaar Civiel BV/Combinatie Algeracorridor)  

P. van Voorden (Van Hattum en Blankevoort)  

A. Timm (voormalig wethouder gemeente Krimpen aan den IJssel)  

M. Borreman (Arma Infra/Combinatie Algeracorridor)  

T. de Wit (Versluys & Zoon/Combinatie Algeracorridor)
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Voormalig informatiecentrum aan de Nieuwe Tiendweg 7



Veel inwoners twijfelden over de 
aanpak van het project. U heeft altijd 
vertrouwen gehad in die aanpak.  
Hoe komt dat?
“Ik snap dat mensen dachten dat het vast 
uit zou lopen. Dat gebeurt namelijk bij 
veel andere grote wegenbouwprojecten. 
Of dat mensen dachten dat het duurder 
zou uitvallen dan berekend. Dat is niet 
gebeurd. Dat komt door de samen-
stelling van het projectteam. De keuze 
om in een bouwteam te werken heeft 
goed uitgepakt.”

Er lag een rapport van de Rekenkamer 
‘Ongefundeerd aan de slag’, waarin de 
auteurs forse kritiek uitten op de 
aanpak. Hoe kijkt u hierop terug?
“Het is altijd fijn als er mensen over je 
schouder meekijken en meedenken. 
Kritiek is niet altijd leuk, maar je kan er je 
voordeel mee doen. In dit geval hebben 
we een aantal voorgestelde wijzigingen 
overgenomen. Zo hebben we de 
overlegstructuur aangepast. En we 
hebben ook kritiek naast ons neergelegd. 
Dat komt omdat wij altijd in onze aanpak 

Wij hebben altijd
in onze aanpak
geloofd

Anthon Timm was van juni 2018 tot juni 2022 wethouder  
bij Gemeente Krimpen aan den IJssel. Het project de Grote 
Kruising zat in zijn portefeuille. Hij heeft nooit wakker 
gelegen van het grootste infrastructuurproject dat de 
gemeente Krimpen ooit heeft uitgevoerd.

Anthon Timm
Oud-projectwethouder de Grote Kruising
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hebben geloofd. Gelukkig hebben we 
bewezen dat de Rekenkamer ongelijk 
had. De kruising is een half jaar eerder 
opengegaan dan gepland. Er zijn zelfs 
minder kosten gemaakt dan vooraf 
berekend. Mooi toch? De Rekenkamer is 
er helaas nooit meer op teruggekomen. 
Dat had ik wel zo netjes gevonden.”

Veel Krimpenaren waren van tevoren 
bang voor gigantische verkeershinder 
tijdens de werkzaamheden. Deelde u 
die angst?
“Nee. De werkzaamheden zijn in fases 
uitgevoerd. Eerst aan de ene kant. 
Vervolgens aan de andere kant. Files 
ontstaan altijd op plekken waar mensen 
moeten in- of uitvoegen. Het gedeelte 
dat beschikbaar was voor verkeer was 
een rechtdoorgaande rijbaan. Er kwam 
geen verkeer van links of rechts. Dan 
weet je dus dat er zelden of nooit een  
file staat. Het scheelde ook in de 
doorstroming dat de verkeerslichten 
waren uitgeschakeld. Ik dacht wel dat het 
druk zou zijn, omdat er heel veel auto’s 
over het kruispunt gaan. Maar ik wist dat 
het niet echt tot grote problemen ging 
leiden. Dat bleek ook het geval.”

Sterker nog: veel inwoners vroegen 
zich op social media af of de situatie 
niet altijd zo kon blijven. Het had nog 
nooit zo lekker doorgereden.
“Ik snap het verzoek en het kan niet. Er is 
ontzettend veel verkeer via omleidings-
routes gereden. Er zijn straten waar twee 

keer zo veel verkeer reed als voor de 
werkzaamheden. Daar zijn die straten 
niet op ingericht. Ook moesten weg-
gebruikers veel omrijden. Verkeer dat 
vanuit de Krimpenerwaard kwam en 
naar de Stormpolder wilde, moest 
bijvoorbeeld omrijden via het  
Capelseplein. Dat was 5 kilometer extra. 
Daar kan je mensen niet langer dan 
nodig aan blootstellen. Het kruispunt 
moest gewoon weer open.”

Waar bent u zelf het meest trots op?
“De samenwerking was geweldig. Dat 
geldt voor iedereen die erbij betrokken 
was. Het projectteam en ook de mannen 
en vrouwen die op het kruispunt aan  
het werk waren. Er is geen wanklank 
geweest. Ik denk niet dat er een tweede 
project van deze omvang te vinden is, 
dat zo efficiënt is verlopen.”

Oud-wethouder Anthon Timm is 
op straat vaak aangesproken over 
de werkzaamheden bij de Grote 
Kruising. Hij was bewust vaak 
aanwezig in de straten rondom  
de werkzaamheden, net als de 
projectleider en omgevings-
manager. “De overlast was pittig, 
maar er zijn geen gevaarlijke 
situaties ontstaan. Ik bood altijd 
een luisterend oor. En als het kon, 
hebben we zaken aangepast om  
de overlast weg te nemen.”

De samenwerking was 
geweldig. Er is geen 

wanklank geweest





FASE 1

In het eerste kwartaal van 2019 creërden we werkruimte 
aan de noordkant van de C.G. Roosweg en de wisselstrook. 

We sloten het fiets- en voetpad tussen de Wethouder 
Hoogendijktunnel en Weteringsingel af en dempten een 
deel van de singel. Zo konden we een tijdelijke bouwweg 
tussen Waardzicht richting de wisselstrook aanleggen en 

de wisselstrook later verleggen.
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Creëren van 
werkruimte

Maart 2019 -  Tijdelijk dempen van de singel tussen Waardzicht
 en de wisselstrook aan de C.G. Roosweg



Opdrachtgever van het project de Grote Kruising 
is de gemeente Krimpen aan den IJssel. De 
Provincie Zuid-Holland beheert en onderhoudt  
1 van de 4 wegen. Zij betaalde dus ook mee aan 
het project. Peter Rijnbeek was projectbeheerder 
namens de provincie.

We noemen het een voorbeeldproject
Eind augustus ging Peter Rijnbeek met pensioen. Hij 
werkte bijna 47 jaar bij de provincie Zuid-Holland. Het 
project de Grote Kruising was zijn laatste klus. En wat 
voor 1! Hij noemt het een voorbeeldproject. “Iedere keer 
zeiden we tegen elkaar: wat loopt het toch lekker! Dat 
kwam door de goede voorbereiding. En ook door de 
deskundigheid en het enthousiasme binnen het team. 
Het was mooi om dit mee te maken aan het eind van 
mijn carrière.” 

De Grote Kruising moest ook een nieuwe fundering
3 wegen van de Grote Kruising zijn in het verleden 
overgedragen aan de gemeente Krimpen aan den IJssel: 
de N210 richting de Algerabrug, de Nieuwe Tiendweg en 
de Industrieweg richting de Stormpolder. De andere 
weg is de N210 richting Bergambacht. Deze weg is de 
zorg van de Provincie Zuid-Holland.

“De provincie heeft 14 jaar geleden de provinciale weg 
tussen Bergambacht en Krimpen aan den IJssel 
vernieuwd. Omdat de houten palen onder de fundering 
van de oude weg begonnen te bezwijken, is een nieuwe 
weg op een ‘palenmatras’ aangelegd. Zo verzakt de weg 
niet in de slappe ondergrond van de Krimpenerwaard. 
We zijn gestopt voor de Grote Kruising, die toen al bij de 
gemeente in beheer was. De kruising zelf moest ook 
een keer een nieuwe fundering krijgen. Dat is nu 
gebeurd”, licht Rijnbeek, projectbeheerder bij de 
Provincie Zuid-Holland toe.

Het is nu prettiger wonen
De provincie heeft een kwart van de kosten van de 
reconstructie van de Grote Kruising betaald. De 
geschatte prijs was 4,8 miljoen euro. “Er kwamen ook 
nog andere kosten bij. Zoals de kosten voor de nieuwe 
bushaltes en aanpassingen aan fietspaden. De provincie 
heeft ook geluidsschermen geplaatst. Het is nu prettiger 
wonen voor inwoners van Krimpen. De last van het 
lawaai is minder geworden.”

De samenwerking was goed 
Het project is ruim binnen de tijd en tegen lagere kosten 
dan verwacht uitgevoerd. “Dat maak je eigenlijk bijna 
nooit meer mee. Er is ook op het goede moment 

Het project is ruim binnen de tijd  
en tegen lagere kosten uitgevoerd

Peter Rijnbeek
Verkeerskundige Provincie Zuid-Holland
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ingekocht. Zo is er al vroeg staal gekocht. Nog voordat de 
staalprijzen omhoog schoten. Tot slot zijn de bestellingen 
vroeg gedaan. Alles is op tijd geleverd.” Er zijn veel minder 
verkeersregelaars ingezet dan verwacht. “Er was 
berekend dat er steeds verkeersregelaars moesten staan 
om het verkeer in goede banen te leiden. Al snel bleek dit 
niet nodig. Dus dat scheelde veel kosten.” Hij en zijn 
collega Martin van Bleek (wegbeheerder) hadden iedere 
maand overleg met het bouwteam. “We zijn goed op de 
hoogte gehouden. De samenwerking was heel prettig.” 

Er waren vooraf bedenkingen
Rijnbeek had vooraf zijn bedenkingen over hoe de 
werkzaamheden zouden uitpakken. “Het is een knelpunt 
met de Algerabrug vlakbij. De constructie met de 
busbaan en spitsstrook is uniek. Ik was bang voor veel 
overlast toen ze besloten om de Noord-Zuidverbinding 
(Nieuwe Tiendweg/Industrieweg) compleet af te sluiten. 
Ik dacht net als veel inwoners dat heel Krimpen vast zou 
lopen. Ik hield ook rekening met ernstige vertragingen 
voor het verkeer naar de Stormpolder. Het projectteam 
had alle vertrouwen en kreeg gelijk.”

We hebben nauwelijks klachten ontvangen
Het project is volgens hem verbazingwekkend soepel 
verlopen. “We hebben nauwelijks klachten ontvangen. 
Dat was heus wel gebeurd als mensen daar elke 
ochtend in de file stonden. De weinige files die er waren, 
kwamen niet door de werkzaamheden op de kruising, 
maar bijvoorbeeld door een storing bij de Algerabrug.”
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FASE 2

Om ruimte te maken voor het nieuwe busperron langs de 
noordzijde van de N210 verlegden we de wisselstrook richting het 

huidige fietspad. Ook brachten we de nieuwe fundering van de 
verlegde wisselstrook aan. We zorgden dat verkeer op de verlegde 
wisselstrook bovenlangs de voetgangers en fietsers kon kruisen.  
En we troffen voorbereidingen voor een nieuwe fietsroute tussen 

de Boerhaavelaan en de Wethouder Hoogendijktunnel.
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Voorbereidingen nieuwe  
wisselstrook & fietsroute
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Boren van de eerste funderingspaal door Anthon Timm, oud-projectwethouder de Grote KruisingOnthulling van het bouwbord
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Voorbereidingen voor nieuw, verlegd fietspad en wisselstrook

Verplaatsen van kabels voor de nieuwe fly-over

Losbikken (onder) van het kunstwerk Wolkenhemel voor verplaatsing (boven)



FASE 3

Vanaf eind 2019 kon het autoverkeer gebruikmaken van de 
verlegde wisselstrook. In het eerste kwartaal van 2020 pasten 
we het kruispunt van de Van Ostadelaan/Boerhaavelaan aan. 
Verkeer richting het centrum maakt sindsdien geen gebruik 

meer van de Albert Schweitzerlaan, maar van de 
Boerhaavelaan. Daarnaast richtten we de nieuwe fietsroute in 

en sloten we het fietspad richting de Grote Kruising af.

Realiseren fly-over 
nieuwe wisselstrook 

20    |   Terugblik Magazine de Grote Kruising



Terugblik Magazine de Grote Kruising    |   21

Nieuw gerealiseerde fundering en daarboven het betonijzer van het tussensteunpunt

Plaatsen van prefab liggers op de tussensteunpunten Prefab liggers

Projectbezoek college van burgemeester en wethouders



Vanaf december 2019 t/m september 2020 is  
gewerkt aan de nieuwe fly-over en verlegde 
wisselstrook. De nieuwe wisselstrook is meer 
richting het centrum verlegd. Het bestaande 
fietspad wordt nu bij de Wethouder 
Hoogendijktunnel gekruist.

Na het realiseren van de fundaties en tussen-
steunpunten zijn de liggers geplaatst (pagina 21),  
is het betondek gestort en is geasfalteerd. Om 
rek- en krimp door temperatuurschommelingen 
van het materiaal te kunnen opvangen, zijn 
voegovergangen aangebracht. (pagina 23)
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Wandafwerking van de fly-over langs het fietspad bij de Wethouder Hoogendijktunnel
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Plaatsen van voegovergangen (onder)
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Asfalteringswerkzaamheden Nieuwe Tiendweg, zomer 2020

Verleggen kabels en leidingen langs de Nieuwe Tiendweg Verleggen van de duikerverbinding bij de Buys Ballotsingel

De aansluiting tussen de nieuwe wisselstrook en de Nieuwe Tiendweg is gefundeerd op een lichtgewicht EPS fundering



FASE 4

In fase 4 hebben we in de zomer van 2020 de complete wegindeling 
van het kruispunt van de bestaande Nieuwe Tiendweg aangepast. 
We brachten een nieuwe duikerverbinding aan tussen het water 
voor het politiebureau en het restaurant aan de overzijde. Ook 
werd er een veilige oversteek voor fietsers gemaakt bij de Buys 
Ballotsingel/Johannes Calvijnschool. Tot slot verbeterden we de 

aansluiting van de wisselstrook op de Nieuwe Tiendweg.
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Werkzaamheden rond 
de Nieuwe Tiendweg
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Het is leuk om betrokken te zijn
Als oud-inwoner van Krimpen aan de Lek 
fietste ik jarenlang iedere dag over het 
kruispunt naar mijn werk in Rotterdam. 
Hoe leuk is het dan om betrokken te zijn bij 
het project! Ik had verschillende petten op.

Het moest verkeerskundig en 
financieel kloppen 
Eerst heb ik de ontwerpplannen van de 
gemeente namens MRDH getoetst. 
Ik controleerde of het project voldeed 
aan onze regels. Het moest verkeers-
kundig, maar ook financieel kloppen. 
Geen gouden straatstenen en 
lantaarnpalen, haha.

We hebben geholpen bij aanvragen
Daarna heb ik, gedetacheerd bij de 
gemeente, geholpen bij het aanvragen 
van de subsidies. Dus toen had ik  
ineens een Krimpense pet op. Daarom 
heb ik de toets van de MRDH aan een 
collega overgedragen. De Provincie Zuid-
Holland droeg uiteindelijk 5 miljoen bij, 
het Rijk 4 miljoen, de MRDH 5 miljoen en 
de gemeente 0,5 miljoen euro.

Het opheffen van het busstation  
was een goede beslissing
Vooral de beslissing om het busstation 
op te heffen en de bushaltes langs de 
N201 te maken is een goede zet 

geweest. Bussen hoeven niet meer om 
te rijden en automobilisten hebben nu 
veel minder last van de bussen. Dus 
kortere reistijd voor de busreizigers  
én de automobilist. De MRDH heeft 
geadviseerd om de verkeerssituatie bij 
de Sebakerk voor fietsers veiliger te 
maken. Er komt een fietsstraat. Auto’s 
kruisen fietsers straks niet meer op dit 
punt wanneer automobilisten Oud-
Krimpen in willen rijden.
 
We hebben meegedacht  
in oplossingen 
Ik ben er trots op dat ik vanuit de MRDH 
kan meedenken met gemeenten in 

slimme oplossingen. Samen met 
gemeenten zorgen we voor een veilige 
en bereikbare metropoolregio.

Wij denken mee in 
oplossingen

Krimpen is 1 van de 23 gemeenten in de Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag (MRDH). Samen met de provincie en  
het Rijk is het de belangrijkste subsidieverlener voor alle 

doorstromingsmaatregelen rondom de Grote Kruising.  
We stimuleren het fietsgebruik, verbeteren het busvervoer 

en verminderen de autoreistijden. Zo verbeteren we de 
bereikbaarheid.

Stef Baijense
Senior plantoetser bij MRDH

Stef Baijense is senior plantoetser 
bij Metropoolregio Rotterdam 
Den Haag (MRDH). Hij beoordeelde 
de plannen voor het project de 
Grote Kruising. 

Later hielp hij de gemeente Krimpen 
met de subsidieaanvragen.



Terugblik Magazine de Grote Kruising    |  27

Samen met gemeenten  
zorgen we voor een veilige en 

bereikbare Metropoolregio



FASE 5

In fase 5 realiseerden we een onderheide busbaan en bushalte 
tussen de C.G. Roosweg en de nieuwe wisselstrook. We plaatsten 
ook een nieuwe fietsoverkapping bij het noordelijke busperron  

bij de C.G. Roosweg. Tot slot maakten we een bypass. 
Deze leidde het verkeer tijdens de middag- en avondspits langs  

het gebied. Hier konden we later in fase 6 de reconstructie- 
werkzaamheden uitvoeren.

Realiseren nieuwe 
busbaan en bushalte
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Toen de fly-over af was konden we het nieuwe 
busperron aanleggen. We moesten eerst een veilige 
werkruimte creëren. Omdat er veel verkeer langs-
rijdt is er gekozen voor aangepaste compacte hei-
installaties. Met het oog op de veiligheid zouden 
20-30 meter hoge heistellingen langs de rijbaan  
niet wenselijk zijn.

In deze fase was het noodzakelijk om een aantal 
rijstroken af te sluiten, waardoor de verkeers-
capaciteit afnam. Het nieuwe busperron aan de  
C.G. Roosweg voldoet aan de eisen van de moderne 
tijd en is berekend op intensief gebruik. Het perron 
is goed te bereiken voor voetgangers en minder-
validen. Fietsers kunnen hun fiets plaatsen in de 
nieuwe overdekte fietsenstalling met groene 
sedumdaken.
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43.000 
ton FUNDERING
opgebroken
en bijna volledig hergebruikt
in nieuwe funderingen

Er is
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Het meest trots ben ik op de renovatie van 
de Nieuwe Tiendweg. Dat is twee keer zo 
snel gegaan als bij soortgelijke projecten
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Het vervangen van de duiker bij de Nieuwe Tiendweg
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Wij hebben samen opgetrokken
Wij trokken voor het grondwerk samen 
op met twee andere regionale spelers: 
Arma Infra en Versluys & Zoon. Versluys 
verzorgde het asfalt en de afzettingen. 
Wij zorgden ervoor dat zij in een 
gespreid bedje terecht kwamen. Wij 
hebben gewerkt aan verschillende 
deelopdrachten. Het eerste project was 
het vervangen van de duiker bij de 
Nieuwe Tiendweg. Een duiker is een 
buis, die sloten met elkaar verbindt.

De bereidheid was groot
Het meest trots ben ik op de  
renovatie van de Nieuwe Tiendweg. 
Dit heeft ons team binnen 6 weken 
voor elkaar gekregen. Dat is 2 keer  
zo snel dan normaal. Dat kwam 
doordat iedereen bereid was een 
stapje extra te zetten of wilde 
overwerken. En ook omdat onze 
jongens hier in de polder wonen en 
een geweldige mentaliteit hebben. 
Ze waren erg betrokken. 

Veel mensen zagen ons aan het werk
Zo dichtbij huis werken aan zo’n groot 
project heeft iets extra’s. Er rijden hier 
iedere dag zo’n 60.000 mensen langs. 
Veel mensen zagen ons aan het werk. 
Je wilde ’s avonds in de kroeg natuurlijk 
niet horen dat het allemaal te lang 
duurt. We deden er alles aan om het 
project soepel te laten verlopen. 
Dat is goed gelukt!

De mentaliteit  
van jongens uit  

de polder is top

Het maakt ons trots dat bedrijven uit de Krimpenerwaard 
een belangrijke rol speelden bij dit project. Ik was er zelf 
vanaf het begin bij betrokken. Ik hielp mee met plannen 

maken en calculeren. Ook zat ik in het bouwteam. Tijdens  
de uitvoering van het project had ik vooral de rol van 

projectleider/uitvoerder. En ik heb zelf ook met mijn ‘poten  
in de klei’ gestaan, om het maar even onbeleefd te zeggen.  

Arno Molenaar is mede-eigenaar 
van familiebedrijf A. Molenaar 
Civiel. De aannemer uit 
Bergambacht hield zich bij  
het project de Grote Kruising  
zowel bezig met het maken  
van plannen als de uitvoering.

Arno Molenaar 
A. Molenaar Civiel
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Je bent onderdeel van het bouwteam
Normaal ben je met zo’n project 2 jaar 
bezig met voorbereiden, vergunningen 
aanvragen en details uitwerken. Als je  
in een bouwteam zit, schuift dat hele 
traject in elkaar. De gemeente schreef  
in december 2018 een Europese 
aanbesteding uit voor aannemers die in 
het bouwteam wilden. Na de gunning in 
maart 2019 en een korte ontwerp-
periode ging in november 2019 al de 
eerste paal van de fly-over de grond in. 

We betrokken lokale aannemers 
We bepaalden samen welke methode 
het slimst was en we bemoeiden ons 
met de ontwerp- en uitvoeringsfase.  
Wij namen in een samenwerkings-
verband van lokale aannemers de 
wegenbouw, rioleringswerkzaam-
heden en het grondwerk voor onze 

rekening. Hierbij werkte Arma Infra 
intensief samen met Versluys & Zoon 
en A. Molenaar Civiel. 

We deden diverse werkzaamheden
Het grondwerk bestond in de eerste 
fasen uit het maken van een solide 
bouwplaats. Hiervoor groeven we grond 
weg en brachten we zand en granulaat 
aan. Deze voorbereidende werkzaam-
heden voerden we uit in de periode dat 
de betonbouwer (Van Hattum en 
Blankevoort) details en constructies 
uitwerkte.We legden de route naar de 
bouwplaats om en deden het grondwerk 
voor de fly-over. Ook hebben we 
verschillende wegconstructies en 
rioleringen aangepast. 

We kwamen terug voor de afwerking
Na het werk aan de betonconstructie  

zijn we teruggegaan voor de definitieve 
afwerking. Het bestraten en voorberei-
dingen treffen voor het asfalteren. 
Samen richtten we de openbare ruimte 
van de omgeving opnieuw in.

Arma Infra kreeg een mooie rol  
als lokale partij
Het meest trots ben ik op de mooie rol 
die wij als lokale partij kregen. En 
natuurlijk op de goede samenwerking, 

die was gebaseerd op vertrouwen. 
Iedereen was bereid om elkaar te helpen 
of een stapje extra te zetten. Een mooi 
voorbeeld van hoe het kan.

Mark Borreman is mede-
eigenaar van Arma Infra, 
aannemersbedrijf uit 
Ouderkerk aan den IJssel.

Een mooi voorbeeld  
van hoe het kan

Mark Borreman
Arma Infra 

De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft gekozen voor een 
aanpak in bouwteamverband. Hierdoor hebben we veel snelheid 

kunnen maken. Er waren weinig managementlagen. 



Iedereen was bereid om elkaar te helpen  
of een stapje extra te zetten
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FASE 6

De reconstructie van de Grote Kruising knipten we op in twee fases 
om een verkeersinfarct te voorkomen. Eerst gingen we met de 

noordzijde (de kant van de Nieuwe Tiendweg) aan de slag. Daarna 
vernieuwden we de zuidzijde (de kant van de Industrieweg). Ook 

vonden er werkzaamheden plaats tussen de Algerabrug en de 
Wethouder Hoogendijktunnel. In deze laatste fase maakten we de 

zuidelijke bushalte aan de N210.
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Reconstructie van  
de Grote Kruising



810 
BUISPALEN 
de grond in geheid  
Per stuk 22 tot 28 meter lang  
50 centimeter in doorsnee

De reconstructie van de Grote Kruising was een 
complexe operatie. De kruising bleef deels open. 
Er is een bypass gemaakt. Deze leidde het 
verkeer in de middag- en avondspits langs het 
werkgebied. De situatie voor automobilisten 
werd eenvoudiger door het ontbreken van 
kruisend verkeer (noord-zuid). Ook reden de 
bussen een andere route. 

Naast het heien, vlechtwerk, beton storten en 
asfalteren, voerden we ook diverse onder-
grondse werkzaamheden uit. Zo legden we  
een nieuwe riolering aan en vervingen we  
kabels en leidingen.

Er zijn
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Het frezen (weghalen) van de oude asfaltlagen
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Beton is een mengsel van cement, zand, grind en 
water. In de juiste verhouding en na voldoende 
uithardingstijd ontstaat een stevig materiaal.  
Het wapeningsstaal vlechten we met netten en  
losse staven tot een geheel. Het zorgt ervoor  
dat beton niet alleen ‘drukbelasting’ maar ook 
‘trekspanning’ kan opvangen. Het vormt de 
ruggengraat van de fundering.  
 
Bij het storten van het beton verdelen we het 
materiaal met een trilnaald goed over de 
oppervlakte. Al na enkele uren is het beton 
‘beloopbaar’. Vervolgens kunnen we de toplaag  
van het beton ‘vlinderen’ (opschuren). Vlinderen 
verbetert de structuur en dichtheid van het  
beton en zorgt ervoor dat overtollig water kan 
wegstromen.
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Er is

9.000 
Kuub aan

BETON
gestort

9.000 KUUB
=

9 MILJOEN
LITER MELK

Het ‘vlinderen’ (opschuren) van vers gestort beton



Er is totaal

9.000 
ton ASFALT
uitgereden
dat zijn 350 
grote vrachtwagens
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Werkzaamheden zorgden  
voor overlast
Door de sloop- en heiwerkzaamheden 
hadden we last van trillingen, herrie en 
stof. Ruim een jaar lang konden wij onze 
klanten het beste adviseren na 16.00 uur 
en op zaterdag. Dan vonden er geen 
werkzaamheden plaats.

Het was een flinke uitdaging 
Creativiteit en veerkracht waren de 
afgelopen periode hard nodig. Naast 
de beperkingen en winkelsluitingen 
door Covid zijn de werkzaamheden 
rondom de Rotterdamseweg voor ons 
een flinke uitdaging geweest. Als 

ondernemer ben je iedere dag bezig 
om de zaak op een gezonde manier te 
leiden. Meestal heb je weinig tijd voor 
allerlei randzaken rondom het 
buitengebied van je winkel. 

Bezoek hadden we op prijs gesteld 
Wij hebben langere tijd allerlei onge-
makken ervaren. Wij hadden het erg op 
prijs gesteld als de verantwoordelijke 
wethouder contact met ons had 
opgenomen om de situatie te bespreken. 
Helaas is er die periode niemand namens 
de gemeente bij ons binnengelopen  
om te vragen of wij misschien overlast of 
financiële schade hadden. 

Communicatie was goed 
Ik wil wel mijn waardering uitspreken 
voor de projectleider van de Grote 
Kruising. De communicatie was goed. 
Er is altijd geprobeerd om de bereik-
baarheid en toegankelijkheid van de 
winkel zo min mogelijk te frustreren.

We hebben alle vertrouwen 
Ondanks de tegenslagen zijn wij vol 
vertrouwen over de toekomst. 

Daarom hebben wij besloten om 
onze winkel aan de Rotterdamseweg uit 
te breiden. De nieuwe extra winkel-
ruimte (voorheen kapsalon Marna)  
is inmiddels ingericht en ons assortiment 
is uitgebreid. Met onze winkels in 
Zevenhuizen (22 jaar) en Krimpen aan 
den IJssel (17 jaar) hebben wij vol trots 
een goede reputatie opgebouwd. In 
voor- en tegenspoed.

Creativiteit en veerkracht 
waren de afgelopen 
periode hard nodig

Marcel Kok
Directeur/eigenaar van Droomvlucht Slaapcomfort

Uitstel of zelfs afstel van de werkzaamheden rondom de Grote 
Kruising was geen optie. Daar hadden wij als ondernemers geen 

invloed op. De overlast was groot. De afgelopen 2 jaar was  
de Rotterdamseweg bij onze winkel keer op keer open gebroken, 

gestremd of deels onbereikbaar.



Uitstel of afstel van de
werkzaamheden was geen optie
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FASE 7

In deze fase verbeteren we de fietsroute tussen de Algerabrug  
en de Krimpenerwaard. We maken de verkeerssituatie voor  

het Wilhelminaplein veiliger. De Rotterdamseweg richten we in  
als fietsstraat. De aansluiting van het fietspad na de kruising  

van de Industrieweg maken we vloeiender.  
Ook de Treviso/Verbindingsweg richten we als fietsstraat in, 

waarbij de auto ‘te gast’ is.
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Realiseren fietsroute  
richting Krimpenerwaard



We leggen een fietsstraat aan vanaf het Koningin 
Wilhelminaplein tot aan de Treviso/ Verbindings-
weg en op de Oude Tiendweg/ Lekdijk.  
Zo ontstaat een lange fietsstraat richting de 
Krimpenerwaard en richting de Stormpolder. 
Hier zijn auto’s ‘te gast’. Dat is ook duidelijk te 
zien aan de geasfalteerde rode fietsloper.  
 
Ook hier brengen we eerst nieuwe riolering aan 
en vervangen we kabels en leidingen. Tot slot 
richten we de straten opnieuw in en maken we 
op sommige plekken nieuwe parkeerhavens. 
Waar mogelijk voeren we de parkeerplaatsen 
‘groen’ uit met zogenoemde grastegels.

48    |   Terugblik Magazine de Grote Kruising



Terugblik Magazine de Grote Kruising    |   49



Aanleg  
van de fietsstraat  

richting  
Krimpenerwaard
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Voor de verharding van de fietsstraat is gekozen voor 
asfalt. Dat is veruit het plezierigst om over te rijden.  
Het rode asfalt brengen we warm aan, waarna we het 
goed verdelen en egaliseren met een asfaltspreid-
machine. Met een wals ‘verdichten’ we het asfalt,  
zodat het een stabiele toplaag krijgt. 

Een goede verdichting is bepalend voor de kwaliteit en 
duurzaamheid van het asfalt. 

De laatste werkzaamheden aan de fietsstraat ronden we 
begin 2023 af.
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Technici durven beslissingen te nemen
“Grote projecten lopen tegenwoordig vrijwel 
altijd uit en kosten meer dan gedacht. Dat 
komt volgens projectleider Henk Slappendel 
(HS Infra Advies) vooral doordat te veel 
managers zich met zo’n project bemoeien. 
“Je moet het werk vooral overlaten aan 
technici. Die hebben er verstand van. Zij 
durven beslissingen te nemen.” 

Waarom liet de gemeente het nemen 
van beslissingen bij dit project vooral 
over aan technische vakmensen? 
“Vanwege de enorme tijdsdruk. De kruising 
was snel aan het verzakken. Er moest snel 
iets gebeuren. Als je snel beslissingen moet 
nemen, draven managers snel weg, haha. 

Er was bij dit project een duidelijke 
noodzaak en een duidelijke aanpak. 
Doordat we hebben gekozen voor een 
bouwteam konden we snel schakelen.”

Wat vond u van de kritiek in het rapport 
van de Rekenkamer?
“Het was een vernietigend rapport. Het is 
jammer dat er zo veel wantrouwen was. 
Het is weer het bekende verhaal. Ze 
wilden er meer mensen bij betrekken. 
Maar hoe meer mensen, hoe minder 
beslissingen je neemt. We hebben door 
het rapport wel meer scheiding 
aangebracht in de rolverdeling. Verder  
zijn we gewoon doorgegaan. Dat pakte 
goed uit.” 

Er was bij dit project een  
duidelijke noodzaak en  
een duidelijke aanpak

Wat is de reden dat het project de Grote Kruising ruim binnen 
de tijd is afgerond? En goedkoper dan gedacht? 
“Het is gewoon ouderwets goed verlopen. Daarmee bedoel ik: 
Uitgevoerd door technici. Niet te veel gefrustreerd door 
juristen en managers”, stelt projectleider Henk Slappendel. 

Henk Slappendel
Projectleider de Grote Kruising
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Hoe verliep de samenwerking?
“Als een geoliede machine. Het 
personeelsverloop was heel laag. 
De projectorganisatie is volledig blijven 
zitten. Alle aannemers zijn aan boord 
gebleven. Vanuit de gemeente zijn 
dezelfde mensen betrokken gebleven. 
De Rekenkamer was bang voor veel 
wisselingen met ingehuurde mede-
werkers. Dat bleek dus onterecht.”

Waar bent u het meest trots op?
“Dingen lopen spaak bij wantrouwen. 
Wij kregen als projectteam het vertrouwen 
van de gemeente. We hebben op een 
prettige, nette manier samengewerkt 
binnen het bouwteam. Het College durfde 
beslissingen en risico’s te nemen.”

Heeft u achteraf ergens spijt van?
“Ja. Dat de Grote Kruising in juli 2022 één 
week eerder open is gegaan op verzoek 
van de OV-maatschappijen. Dit gebeurde 
omdat de zomerdienstregeling toen 
precies inging. De verkeerslichten waren 
nog maar net geleverd en nog niet goed 
ingesteld. Dit leidde tot lange files. Hier 
had ik achteraf gezien nooit ja tegen 
moeten zeggen.”

Wat was het spannendste moment?
“De tijdelijke situaties waren soms kwets-
baar. Zeker als het verkeer over één baan 
ging. Er hoefde maar één ongeluk te ge-
beuren en het liep vast. Het belangrijkste was 
dat de hulpdiensten hun werk goed konden 
blijven doen. Dat is gelukkig goed gegaan.”

Wat was het vervelendste moment?
“De overlast van het heiwerk. We hadden 
veel maatregelen genomen om de 
overlast te beperken. Zo hebben we  
1 miljoen euro geïnvesteerd in een 
speciaal paalsysteem. De herrie viel mee, 
maar de trillingen niet. Aan één kant van 
de Rotterdamseweg is er verschillende 
schade aan 20 woningen ontstaan. 
Uiteraard vergoeden we die schade. 
We zijn daarna meer gaan voorboren 
en hebben de oude fundering deels laten 
zitten. Hierdoor hoefden we alleen de 
onderste 15 meter van de 24 meter te 
heien. Dat scheelde veel.”

De voordelen van een bouwteam
Een bouwteam is een methode 
waarbij we efficiënt samenwerken en 
de risico’s spreiden. Slappendel: 
“Samen de schouders eronder in 
plaats van elkaar de keet uit vechten.” 
Het regelen van vergunningen, het 
verleggen van kabels en leidingen  
en de communicatie lag bij de  
opdrachtgever (het projectteam). 
Zo kon het bouwteam zich richten  
op de zaken waar technische 
vakmensen goed in zijn: de techniek 
en de uitvoering.

Er is op een prettige, nette  
manier samengewerkt. Het werk 

liep als een geoliede machine
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Door een luisterend oor te bieden
voelden mensen zich gehoord
Je kunt nooit iedereen te vriend houden. 
Maar door open en eerlijk te zijn en altijd 
een luisterend oor te bieden, voelden 
mensen zich in ieder geval gehoord. Er 
ontstond meer begrip als ik goed uitlegde 
waarom iets moet gebeuren. Ook gaf ik 
duidelijk aan hoelang het ging duren en 
wat mensen hiervan zouden merken. 

We gingen op zoek naar  
mogelijke oplossingen
Gemiddeld benaderden mensen mij  
2 keer per dag. Weggebruikers wilden 
vooral weten wat de werkzaamheden 
voor henzelf betekenden. Mensen  
vonden het altijd prettig als ik terugbelde 

voor uitleg of als ik op zoek ging naar 
mogelijke oplossingen.
 
Op social media uitten mensen  
hun zorgen
Half april 2021 startten de werkzaamheden 
op de Grote Kruising zelf. De kruising ging 
deels dicht. We stelden omleidingen in en 
de verkeerslichten gingen uit. Op social 
media uitten veel mensen hun zorgen.  
Ik wist dat de overlast mee zou vallen.  
Na 2 weken kreeg ik al de vraag of het  
niet altijd zo kon blijven, omdat het zo 
lekker doorreed.

Er was veel extra verkeer
Wel ontving ik klachten van bewoners van 
Oud-Krimpen. Die wijk kreeg te maken 

met extra verkeer door de omleidings-
routes. We hebben ‘matig uw snelheid’-
borden geplaatst en digitale borden.  
Deze digitale borden maakten passerende 
bestuurders attent op hun snelheid met 
een smiley of juist niet. Bij overtredingen 
stelde ik Handhaving op de hoogte. 

Werkzaamheden zijn soepel  
en snel verlopen
Het is voor iedereen fijn dat de 
werkzaamheden soepel en snel zijn 
verlopen. Hierdoor was de overlast  
ook korter dan gepland. De gemiddelde 
Krimpenaar was gelukkig begripvol. 
Daar wil ik ze een groot compliment 
voor geven!

De overlast was gelukkig  
korter dan gepland

We hebben met dit project veel gevraagd van weggebruikers en 
de omgeving. Het spannendste moment vond ik het begin van 

het project. Voor de eerste fase mochten belangstellenden op het 
gemeentehuis komen kijken naar de plannen en de tekeningen. 

De belangstelling was groot. Er waren veel vragen. Er was ook 
wantrouwen en kritiek. Werk aan de winkel dus!

Ruud de Vos
Omgevingsmanager project de Grote Kruising
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Er is veel werk verzet
De Grote Kruising is begin juli 2022 weer 
opengesteld. Dat is precies een maand 
nadat Janson wethouder werd in de 
gemeente Krimpen aan den IJssel. Het 
betekent volgens hem niet dat de 
werkzaamheden al bijna waren afgerond. 
“Dat lijkt misschien zo, maar dat is zeker 
niet het verhaal. Het afgelopen half jaar is 
nog veel werk verzet. Niet alleen door het 
projectteam, maar zeker ook door andere 
teams. En door mij als bestuurder.”

College wilde extra onderzoek
Zo besloot het college direct na aantreding 
om extra onderzoek te doen naar de 
afsluiting van het Koningin Wilhelminaplein. 
Ook waren er nog veel werkzaamheden 
rondom de Grote Kruising. Hier had het 
verkeer veel last van. Daarnaast heeft de 
projectwethouder veel overlegd met zijn 
collega-bestuurders van de gemeente 
Capelle aan den IJssel over de werkzaam-
heden aan de Algeraweg. “Ik ben bijna 

dagelijks met incidentmanagement 
rondom de Algeracorridor bezig geweest.”

De Grote Kruising is weer 
toekomstbestendig
De werkzaamheden rondom de Grote 
Kruising zijn zo goed als afgerond. “De 
fundering van de Grote Kruising is weer 
toekomstbestendig. Dat is ontzettend 
belangrijk. Voor de komende tientallen 
jaren kan de Grote Kruising nu meer 
verkeer aan.” Voor de Algeracorridor is er 
nog wel veel werk te doen. Samen met het 
Rijk en de regio heeft de gemeente 
Krimpen een verkenning opgesteld voor 
een Meerjarenprogramma Infrastructuur, 
Ruimte en Transport (MIRT). Dit plan heet 
‘Oeververbindingen regio Rotterdam’. 

Verkeer moet beter kunnen doorrijden
“Met dit project kunnen we vooral voor de 
korte termijn de doorstroming van fietsers, 
openbaar vervoer en auto’s verbeteren. 
Verder zijn in het kader van MIRT-

verkenning goede plannen voor verdere 
verbetering op de wat langere termijn, 
vooral op grondgebied van gemeente 
Capelle aan den IJssel.” 

We leren van fouten
De wethouder heeft een groot gedeelte 
van het project vanaf de zijlijn gevolgd. 
Toch is hij trots op wat er het afgelopen 
half jaar is bereikt. “Ik ben er trots op dat  
ik toch nog een half jaar de project-
wethouder van dit grote en complexe 
project heb mogen zijn. Het heeft een 
enorme impact gemaakt op de inwoners 
en bedrijven in Krimpen.” Janson geeft toe 

dat het niet altijd makkelijk was. 
Hij benadrukt dat hij er veel tijd en energie 
in heeft gestoken om het zo goed mogelijk 
te laten verlopen. “Het ging het laatste half 
jaar niet altijd even goed. “Daarom gaan 
we de service-overeenkomst met de 
Verkeersregiekamer Rotterdam, het 
calamiteitenplan en het (interne) 
Algeraprotocol actualiseren. Ook de 
afspraken over communicatie actualiseren 
we en leggen we vast in een 
communicatieplan. Als dit nodig blijkt, 
maken we nieuwe protocollen of 
afspraken en passen we de (interne) 
organisatie aan.” 

Trots dat ik het laatste half jaar 
projectwethouder mocht zijn

John Janson
Projectwethouder

Wethouder John Janson is sinds juni van dit jaar projectwethouder 
van de Grote Kruising. Hij nam het stokje over van Anthon Timm.  

Het afgelopen half jaar is nog heel veel werk verzet.
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Opening maandag  
11 juli om 06.00 uur
van de Grote Kruising  
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