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1 Doel rapportage

1.1 Inleiding 

In de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam, deelstudie 

Oeververbinding & OV, zijn zes alternatieven onderzocht met een nieuwe 

oeververbinding over de Nieuwe Maas en nieuwe/verbeterde (H)OV-verbindingen. 

Eén HOV-verbinding via de nieuwe oeververbinding, tussen Kralingse Zoom en 

Zuidplein en een HOV-verbinding tussen Rotterdam CS en Zuidplein via de 

Maastunnel (zie Figuur 1). Meer details over de alternatieven zijn opgenomen in de 

diverse ontwerpen en ontwerp- en inpassingsnotitie (producten 4-01 t/m 4-04). De 

alternatieven moeten bijdragen aan vijf doelstellingen: 

1. Verbeteren bereikbaarheid via de weg (o.a. door het oplossen van NMCA-

knelpunt Van Brienenoord- en Algeracorridor); 

2. Verbeteren bereikbaarheid met het OV (o.a. door het oplossen van metro en 

tram NMCA-knelpunten stedelijk OV); 

3. Faciliteren van verstedelijking (wonen en economische toplocaties) in relatie tot 

agglomeratiekracht; 

4. Verbeteren van stedelijke leefkwaliteit; en 

5. Vergroten van kansen voor mensen (het verschaffen van toegang tot 

arbeidsplaatsen en onderwijsinstellingen). 

Het voorliggende achtergrondrapport van het MER betreft het onderzoek naar in 

hoeverre de zes alternatieven bijdragen aan doelstelling 4. Het rapport 

‘Effectbeoordeling verstedelijking en kansen voor mensen’ van Buck Consulting 

International (BCI) beschrijft de mate waarin de alternatieven bijdragen aan 

doelstellingen 3 en 5. Product 5-02 Doelbereik Bereikbaarheid behandelt 

doelstellingen 1 en 2. De vijf doelstellingen zijn getoetst aan de hand van een 

uitgebreide set beoordelingscriteria.  

 

 

Figuur 1. Nieuwe oeververbinding en HOV-verbindingen 

1.2 Leeswijzer 

Dit rapport beschrijft allereerst in hoofdstuk 2  de onderzoeks- en scoringsmethodiek. 

Vervolgens staan in hoofdstukken 3 en 4 het doelbereik van de alternatieven op de 

twee aspecten van stedelijke leefkwaliteit getoetst. Hoofdstuk 5 geeft de conclusie 

weer in een samenvattende tabel.  
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2 Onderzoeksmethodiek en scoringsmethodiek 

2.1 Onderzoeksmethodiek

De effectbeoordeling van stedelijke leefkwaliteit wordt uitgevoerd door een duiding 

te geven van effecten op de verbetering van milieukwaliteit en ruimtelijke kwaliteit. 

Onder de verbetering van milieukwaliteit worden de effecten op geluidemissie en 

luchtkwaliteit geschaard. Onder de verbetering van ruimtelijke kwaliteit vallen drie 

aspecten: bijdrage van de ingreep aan het autoluw maken van de binnenstad (City 

Lounge) / binnenstedelijke locaties, verblijfskwaliteit en de mate van groen. Tabel 2 

op de volgende pagina bevat deze aspecten en criteria, alsmede parameters om de 

criteria te toetsen en onderzoeksmethodiek.  

 

Uit Tabel 2 is af te leiden dat de effectbeoordeling grotendeels plaatsvindt op basis 

van onderliggende deelproducten. Om herhaling van onderzoeksmethodieken te 

voorkomen is in dit rapport enkel de conclusie opgenomen van de betreffende 

onderliggende producten, te weten product 6-02 Effectnotitie woon- en leefmilieu, 

product 6-06 Effectnotitie Ecologie en product 6-08 Effectnotitie Stedenbouw en 

landschap. De onderzoeksmethodieken zijn te vinden in de betreffende producten. 

Omdat het aantal voertuigkilometers in de binnenstad van Rotterdam in andere 

rapporten niet geanalyseerd is, is van dat onderdeel voor de volledigheid wel de 

onderzoeksmethode beschreven in paragraaf 4.1. Ten opzichte van het 

beoordelingskader in de NRD is het aspect verblijfskwaliteit verrijkt met 

landschappelijke waarden, visuele kwaliteit en beleving omwille van de logische 

samenhang tussen deze aspecten. In de NRD staan die aspecten onder het aspect 

voldoende groen (ecologie).  

2.2 Scoringsmethodiek 

In Tabel 1 is de scoringsmethodiek ten behoeve van de effectrapportage 

weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1: Scoringsmethodiek t.b.v. effectrapportage 

Score  Verklaring 

++ Zeer positieve bijdrage aan doelbereik 

+ Positieve bijdrage aan doelbereik 

0 Geen of geringe bijdrage aan doelbereik 

- Negatieve bijdrage aan doelbereik 

- - Zeer negatieve bijdrage aan doelbereik 



 

  

 

MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam / 5-04 Effectnotitie Doelbereik Stedelijke Leefkwaliteit  / Proj.nr. MN002447 / Definitief / 22 september 2022 

 

6 

Tabel 2: Onderzoekscriteria en methodiek doelstelling 4 (verbeteren van stedelijke leefkwaliteit) 

Aspect  Criterium Parameter  Methode  

Verbetering milieukwaliteit Geluid  Effect op geluidsemissies door verandering in 

verkeersintensiteiten 

 

Samenvatting/duiding van Product 6-02 

Effectnotitie Woon- en leefmilieu, onderdeel 

geluid 

Luchtkwaliteit Effect op luchtkwaliteit door verandering in 

verkeersintensiteiten 

 

 

Samenvatting/duiding van Product 6-02 

Effectnotitie Woon- en leefmilieu, onderdeel 

lucht. 

Verbetering ruimtelijke kwaliteit Bijdrage van de ingreep van het autoluw 

maken van de binnenstad (City 

Lounge)/binnenstedelijke locaties 

Aantal voertuigkilometers motorvoertuigen in binnenstad 

Rotterdam 

Verkeersmodel MRDH versie 2.8 

Verblijfskwaliteit onder andere in de 

aanlandingsgebieden, landschappelijke 

waarden, visuele kwaliteit en beleving  

Mate van barrièrewerking, impact op ruimtelijke kwaliteit 

door inpassing beoogde maatregelen 

Samenvatting/duiding van Product 6-08 

Effectnotitie Stedenbouw en landschap 

Voldoende groen (ecologie) Mate van groen (ecologie) Samenvatting/duiding van Product 6-06 

Effectnotitie Ecologie 
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Figuur 2: Overzicht alternatieven van de MIRT Verkenning, werkspoor oeververbinding en OV. 
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3 Verbeteren milieukwaliteit

Het eerste aspect van de doelstelling verbeteren stedelijke leefkwaliteit is het 

verbeteren van de milieukwaliteit. De mate waarin de zes alternatieven bijdragen 

aan deze doelstelling is getoetst aan de hand van twee beoordelingsaspecten: geluid 

en luchtkwaliteit. Deze aspecten zijn achtereenvolgend behandeld in paragrafen 3.1 

en 3.2. 

3.1 Geluid 

3.1.1. Scoringsmethodiek 

In Tabel 3 is de scoringsmethodiek1 ten behoeve van de effectrapportage op het 

onderdeel geluid weergegeven. Er is voor gekozen om inzicht te geven in de toe- en 

afnames ten opzichte van de referentie en niet voor weergave in absolute waarden 

en/of toetsing aan grenswaarden.  

Tabel 3 Scoringsmethodiek geluid 

Score  Verklaring Kwantitatief / Kwalitatief 

++ Zeer positieve effecten  3 dB of meer afname van het geluid  

+ Positieve effecten 1 tot 3 dB afname van het geluid 

0 Geen of geringe effecten Minder dan 1 dB toe- of afname van 

het geluid 

- Negatieve effecten 1 tot 3 dB toename van het geluid 

- - Zeer negatieve effecten  3 dB of meer toename van het 

geluid 

3.1.2. Resultaten alternatieven 

Alternatief 3, waarin naast het gebruik van de oeververbinding door OV, fietsers en 

voetgangers, ook autoverkeer wordt gefaciliteerd, is doorgerekend. Daarom zijn 

allereerst de resultaten van alternatief 3 weergegeven. De overige alternatieven zijn 

 
1 Zie voor de onderzoeksmethodiek van geluid product 6-02 Effectnotitie woon- en leefmilieu, 

par. 2.2.1. 

op basis van expert judgement en verkeersmodel output beoordeeld en zijn na 

alternatief 3 weergegeven. 

 

Alternatief 3 

Wat direct opvalt is de toename van het geluid van meer dan 3 dB langs deeltracé 

2C (zie voor de tracés figuur 3). Dit deeltracé betreft de nieuwe oeververbinding 

(brug) over de Nieuwe Maas. Wegens het momenteel uitblijven van een route voor 

wegverkeer is er verschil merkbaar. Tevens is een duidelijke toename van het geluid 

te zien langs de gehele nieuwe tramverbinding van deeltracé 1 tot en met 4. Dit komt 

mede door het aantal trams dat hier per etmaal gaat rijden (576). Bij deeltracé 2 is 

ook duidelijk het effect van een autoverbinding zichtbaar. Tram en auto dragen 

evenredig bij aan de toename van geluidbelasting. Voor deeltracé 5 blijft het effect 

beperkt; het geluid van het extra busverkeer valt weg tegen de hoge aantallen overig 

verkeer. Het uitstralingseffect van de maatregelen is beperkt voor het gebied verder 

weg van de tracédelen.  

 

De maatregelen leveren bij een toets aan het wettelijk kader op diverse locaties 

knelpunten op (zie Effectnotitie Woon- en Leefmilieu, paragraaf 2.4.2), omdat er 

sprake is van een reconstructie van de weg of de aanleg van een nieuwe 

weg(verbinding). Nader gedetailleerd akoestisch onderzoek is nodig om alle 

knelpunten op woningniveau in beeld te brengen en te bepalen waar en welke 

geluidsmaatregelen nodig zijn. 

 

Alternatief 1 

Alternatief 1 is vergelijkbaar met Alternatief 3. Tracédeel 1 wijkt weliswaar af qua 

ligging, omdat in alternatief 1 het tracé op maaiveld is gelegen en in alternatief 3 op 

een civiel kunstwerk boven het maaiveld, maar is qua effect vergelijkbaar. Een hoger 

gelegen trambaan zorgt voor verdere verspreiding van geluid dan een trambaan op 

maaiveld. Echter, bij de tram op het kunstwerk is standaard uitgegaan van schermen 



 

  

 

MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam / 5-04 Effectnotitie Doelbereik Stedelijke Leefkwaliteit  / Proj.nr. MN002447 / Definitief / 22 september 2022 

 

9 

langs de trambaan, die zorgen voor een afname van het geluid richting omgeving. 

Per saldo zijn deze tracédelen daarom vergelijkbaar verondersteld. De tracédelen 4 

en 5 zijn vergelijkbaar qua effecten. Tracédeel 2 komt dichter bij de woningen te 

liggen, maar lage geluidschermen langs de verhoogde ligging van de 

oeververbinding zijn effectief. Voor tracédeel 3 geldt dat deze gebundeld ligt met 

andere infrastructuur, zoals de spoorlijn langs het Feyenoord Stadium. De verdere 

afstand naar de woningen en de deels verhoogde ligging maken geluidschermen 

(als mitigerende maatregel) effectief. 

 

 

 

Alternatief 2 

Vergelijkbaar met Alternatief 3. De tracédelen 

1, 2 en 5 zijn vergelijkbaar qua effecten. Voor 

tracédeel 3 geldt dat deze gebundeld ligt met 

de spoorlijn langs station Stadionpark. De 

verdere afstand naar de woningen en de deels 

verhoogde ligging maken geluidschermen 

effectief. Voor tracédeel 4 geldt dat het deels 

verdiept aanleggen van de trambaan gunstig is. 

Daarmee scoort dit alternatief hier beter dan 

Alternatief 3. 

 

 

 

Alternatief 4 en 5 

Alleen voor tracédeel 5 vergelijkbaar met 

Alternatief 3. Voor de overige tracédelen geldt 

dat het ondergronds aanleggen van de metro 

gunstig is voor het aspect geluid. Het effect ten 

opzichte van de referentie is daarom neutraal. 

 

Specifiek voor alternatief 5 geldt dat het effect 

van autoverkeer via de oeververbinding, zich 

ook ‘laat voelen’ bij deeltracé 2. Het 

autoverkeer bevindt zich tot voorbij het dijklichaam bovengronds en heeft daardoor 

geluidimpact op de aanwezige woonbebouwing (appartementen/flats).  

 

Alternatief 6 

Dit alternatief is voor de tracédelen 1 en 5 vergelijkbaar met Alternatief 3. Voor de 

overige tracédelen geldt dat deze gunstiger scoren omdat ze (deels) verdiept liggen. 

 

  

 
Figuur 3.  Deeltracés ten behoeve van kwalitatieve effectbepaling 
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3.1.3. Tussenconclusie 

Voor het aspect geluid geldt dat de alternatieven waarvan een deel van het verkeer 

geheel of deels verdiept komt te liggen in een tunnel het meest gunstig scoren. Dat 

zijn Alternatief 4 en 5. Zij hebben geen of nauwelijks een negatief effect op geluid. 

Het slechtst scoren Alternatief 1 en 3. Bij deze alternatieven liggen de tracédelen op 

maaiveld of op +1. 

 

Voor alle alternatieven geldt dat als er een nieuwe aanleg geldt of een bestaande 

weg wordt gereconstrueerd er nader gedetailleerd akoestisch onderzoek nodig is om 

alle knelpunten op woningniveau in beeld te brengen. Vervolgens zal moeten worden 

bepaald waar en welke geluidsmaatregelen nodig zijn. 
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3.2 Lucht 

3.2.1. Scoringsmethodiek 

In tabel 5 is de scoringsmethodiek2 ten behoeve van de effectrapportage lucht 

weergegeven. Deze beoordeling is kwantitatief en gebaseerd op het effect dat 

uitvoering van het project heeft op de luchtkwaliteitssituatie op adreslocaties in het 

studiegebied, als gevolg van veranderde verkeersintensiteiten. Scoring vindt plaats 

door de hoeveelheid adreslocaties waar uitvoering van het project een negatief effect 

op de luchtkwaliteitssituatie heeft af te trekken van de hoeveelheid adreslocaties, 

waar uitvoering van het project een positief effect op de luchtkwaliteitssituatie heeft. 

Tabel 4. Scoringsmethodiek t.b.v. effectbeoordeling luchtkwaliteit 

Score  Verklaring Kwantitatieve scoringswaarde 

++ Zeer positieve effecten  > 100.000 adreslocaties 

+ Positieve effecten 50.000 –  100.000 adreslocaties 

0 Geen of geringe effecten -50.000 – 50.000 adreslocaties 

- Negatieve effecten -50.000 –  -100.000 adreslocaties 

- - Zeer negatieve effecten  < -100.000 adreslocaties 

3.2.2. Resultaten alternatieven 

De resultaten zijn op twee manieren weergegeven: via de verwachte concentraties 

op toetspunten langs de weg en via de verwachte ontwikkeling van concentraties op 

gevoelige bestemmingen op basis van de verkeersintensiteit. 

 

Effecten op toetspunten langs wegen 

De maximale concentratiewaarden op toetspunten zijn per alternatief bepaald door 

de concentratiebijdragen t.g.v. verkeersintensiteiten op te tellen bij in de 

referentiesituatie geldende concentratiewaarden. Tabel 5 geeft per alternatief de 

maximale concentratiewaarden in de referentiesituatie op toetspunten weer. Deze 

 
2 Zie voor de onderzoeksmethodiek van lucht product 6-02 Effectnotitie woon- en leefmilieu, 

par. 4.2. Daarin staat ook een tekst opgenomen waarom getoetst is aan de wettelijke waarden 

in relatie tot de WHO-waarden.  

referentiewaarden kunnen per alternatief verschillen, omdat de studiegebieden van 

de alternatieven verschillen. 

 

Tabel 5. Maximale concentratiewaarden in de referentiesituatie 

 Hoogste 

concentratie in 

referentiesituatie 

NO2  

(µg/m3)  

Hoogste 

concentratie in 

referentiesituatie 

PM10  

(µg/m3) 

Hoogste 

concentratie in 

referentiesituatie 

PM2.5  

(µg/m3)  

Alternatief 1 32,22 21,36 9,55 

Alternatief 2 & 6 32,22 20,11 9,26 

Alternatief 3 32,22 21,36 10,71 

Alternatief 4 32,22 20,11 9,26 

Alternatief 5 36,82 21,36 10,71 

 

Tabel 6 geeft per alternatief de maximale toename in verkeersintensiteit en 

bijbehorende concentratiebijdragen weer. 

Tabel 6. Maximale toename verkeersintensiteit en bijbehorende concentratiebijdragen 

 Maximale toename 

verkeersintensiteit 

(voertuigbewegingen 

per etmaal) 

Maximale 

bijdrage 

NO2  

(µg/m3)  

Maximale 

bijdrage 

PM10  

(µg/m3) 

Maximale 

bijdrage 

PM2.5  

(µg/m3)  

Alternatief 1 9.165 5,78 1,88 1,88 

Alternatief 2 & 6 9.511 5,99 1,95 1,95 

Alternatief 3 13.153 8,05 2,69 2,69 

Alternatief 4 3.519 2,33 0,72 0,72 

Alternatief 5 13.256 8,11 2,71 2,71 
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Tabel 7 geeft per alternatief de maximale concentratiewaarden op toetspunten weer, 

wanneer een veelvoudige verkeerstoename optreedt nabij de toetspunten waar de 

concentraties in de referentiesituatie het hoogst zijn. Deze waarden zijn een optelling 

van de hoogste concentratiewaarde in de referentiesituatie en de maximale bijdrage 

ten gevolge van de toegenomen verkeersintensiteit. 

 

Tabel 7. Maximale concentratiewaarden op toetspunten  

 Maximale 

concentratie NO2  

(µg/m3)  

Maximale 

concentratie PM10  

(µg/m3) 

Maximale 

concentratie PM2.5  

(µg/m3)  

Grenswaarde 40 32,5 25 

Alternatief 1 38 23,24 11,43 

Alternatief 2 & 6 38,21 22,06 11,21 

Alternatief 3 40,27 24,05 13,4 

Alternatief 4 34,55 20,83 9,98 

Alternatief 5 44,93 24,07 13,42 

 

De resultaten laten zien dat zelfs in de meest extreme situatie, alleen bij alternatieven 

3 en 5 de grenswaarde voor stikstofdioxide (NO2) overschreden zou kunnen worden. 

Grenswaarden voor fijnstof (PM10 en PM2.5) worden in alle situaties bij lange na niet 

overschreden. 

 

In het studiegebied van alternatief 5 bevinden zich drie toetspunten waarop de NO2 

concentratie dusdanig hoog is dat de grenswaarde voor NO2 zou kunnen worden 

overschreden als op deze locaties ook de maximale verkeerstoename optreedt. Dit 

zijn de toetspunten bij de noordelijke entree van de Ketheltunnel en noordelijke en 

zuidelijke entree van de Beneluxtunnel. Echter, van een overschrijding van de 

grenswaarde voor NO2 kan op deze locaties geen sprake zijn. Op de wegen langs 

deze toetspunten neemt de verkeersintensiteit namelijk af. De concentraties op deze 

toetspunten zullen daardoor lager worden. De situatie, inclusief toename/afname 

verkeersintensiteit en maatgevende toetspunten is weergegeven in Figuur 4. 

 

Figuur 4. Maatgevende toetspunten en toename/afname verkeersintensiteit variant 5. 

 

In het studiegebied van alternatief 3 bevinden zich 2 toetspunten waarop de NO2 

concentratie dusdanig hoog is dat de grenswaarde voor NO2 zou kunnen worden 

overschreden als op deze locaties ook de maximale verkeerstoename optreedt. Dit 

zijn de toetspunten bij de noordelijke en zuidelijke entree van de Beneluxtunnel. 

Echter, van een overschrijding van de grenswaarde voor NO2 kan op deze locaties 

geen sprake zijn, gezien de afname van verkeersintensiteit op de wegen langs deze 

toetspunten. De concentraties op deze toetspunten zullen daardoor lager worden. 

De situatie, inclusief toename/afname verkeersintensiteit en maatgevende 

toetspunten is weergegeven in Figuur 5. 
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Figuur 5. Maatgevende toetspunten en toename/afname verkeersintensiteit variant 3. 

 

Effecten op gevoelige bestemmingen 

De richting waarin de luchtkwaliteitssituatie zich als gevolg van het project zal 

ontwikkelen is per alternatief bepaald, door vast te stellen hoeveel adreslocaties zich 

in een straal van 250 meter rondom wegvakken met een intensiteitstoename en 

intensiteitsafname bevinden. Op adreslocaties nabij wegvakken met een 

intensiteitstoename wordt de luchtkwaliteitssituatie negatief beïnvloed als gevolg 

van het project en op adreslocaties nabij wegvakken met een intensiteitsafname 

wordt de luchtkwaliteitssituatie positief beïnvloedt. Tabel 8 geeft per alternatief aan 

op hoeveel adreslocaties een positief effect op de concentratiewaarden worden 

verwacht, op hoeveel adreslocaties een negatief effect op de concentratiewaarden 

kan worden verwacht en wat het netto verschil is tussen deze twee hoeveelheden. 

Adreslocaties, die zowel positief als negatief worden beïnvloed door het project, zijn 

in beide categorieën opgenomen in de tabel. 

Tabel 8. Te verwachten concentratieontwikkeling op adreslocaties. 

 Adreslocaties nabij 

wegvakken met 

intensiteits-

toename, Negatief 

effect op 

concentratie-

waarden 

Adreslocaties nabij 

wegvakken met 

intensiteitsafname, 

Positief effect op 

concentratie-waarden 

Verschil (intensiteits-

toename min 

intensiteitsafname) 

Alternatief 1 -68.717 45.974 -22.743 

Alternatief 2 & 6 -66.961 52.228 -14.733 

Alternatief 3 -73.403 71.127 -2.276 

Alternatief 4 -47.527 52.766 5.239 

Alternatief 5 -48.897 86.882 37.985 

 

De resultaten laten zien, dat de meeste positieve effecten op de 

concentratiewaarden op adreslocaties kunnen worden verwacht bij alternatief 3. 

Echter, het netto verschil is het meest positief bij alternatief 5. De minste positieve 

effecten op de concentratiewaarden op adreslocaties kunnen worden verwacht bij 

alternatief 4. Echter, bij alternatief 1 is het netto verschil het meest negatief.  

 

Vanwege het feit dat alle adreslocaties verder van de wegvakken afliggen dan de 

toetspunten en de concentratiebijdrage van wegverkeer kleiner wordt. Naarmate de 

afstand tot de wegvakken groter wordt, kan worden uitgesloten dat het project zal 

leiden tot overschrijdingen van grenswaarden op adreslocaties. 

3.2.3. Tussenconclusie 

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat geen van de alternatieven binnen het 

project zal leiden tot overschrijdingen van de grenswaarden voor de maatgevende 

luchtverontreinigende stoffen stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10 en PM2.5). Op 

zowel de toetspunten langs de wegen als op adreslocaties blijven de berekende 

concentraties ruimschoots onder de maatgevende grenswaarden. Hiermee voldoet 

de onderzochte variant aan de wettelijke eisen op het gebied van luchtkwaliteit en 

zijn mitigerende maatregelen niet nodig.  
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De beoordeling van de varianten laat zien dat voor alle alternatieven geen of geringe 

verschillen te verwachten zijn ten aanzien van de luchtkwaliteitssituatie. Bij alle 

oplossingsvarianten zijn er adreslocaties, waar de luchtkwaliteitssituatie zal 

verbeteren en zal verslechteren, maar de verschillen tussen de alternatieven zijn niet 

onderscheidend. Uit de analyse en de beoordeling volgt dat voor het aspect 

luchtkwaliteit geen mitigerende maatregelen nodig zijn. 
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4 Verbetering ruimtelijke kwaliteit

Naast een verbetering van de milieukwaliteit is een doelstelling van de MIRT-

verkenning om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. Aan de hand van drie 

beoordelingscriteria is getoetst, in hoeverre de zes alternatieven bijdragen aan deze 

tweede doelstelling. Deze aspecten zijn behandeld in de paragrafen 4.1, 4.2 en 4.3. 

4.1 Bijdrage aan autoluwe binnenstad (City Lounge) 

Het eerste geconcretiseerde beoordelingscriteria van het verbeteren ruimtelijke 

kwaliteit is de bijdrage van de alternatieven aan een autoluwe binnenstad (City 

Lounge). Dit criteria is onderzocht door het aantal voertuigkilometers van 

motorvoertuigen in de binnenstad van Rotterdam te analyseren. De methodiek 

hiervoor is hieronder toegelicht. 

4.1.1. Onderzoeksmethodiek en scoringsmethodiek 

Onderzoeksmethodiek 

De voertuigkilometers van personenauto’s en vrachtverkeer in het centrum van een 

etmaal zijn als resultaat gebruikt uit het V-MRDH (versie 2.8 MIRT). Dit is modelmatig 

opgesplitst in een ochtendspits (7-9 uur), avondspits (16-18u) en restdag (overige 

uren van de dag). De perioden zijn bij elkaar opgeteld om te komen tot het totaal 

aantal voertuigkilometers van personen- en vrachtauto’s in het centrum per etmaal. 

De resultaten zijn per alternatief afgezet tegen de referentie (StedRef2040N2).  

 

Scoringsmethodiek 

In Tabel 9 is de scoringsmethodiek weergegeven. Deze beoordeling is kwantitatief 

en gebaseerd op het aantal voertuigkilometers per etmaal.  

Tabel 9. Scoringsmethodiek t.b.v. effectbeoordeling autoluwe binnenstad 

Score  Verklaring Kwantitatieve scoringswaarde 

++ Zeer positieve effecten  -2,5% of meer 

+ Positieve effecten -1% tot -2,5% 

0 Geen of geringe effecten +1% tot -1% 

- Negatieve effecten +1% tot +2,5% 

- - Zeer negatieve effecten  +2,5% of meer 

4.1.2. Resultaten alternatieven  

In Figuur 6 is een plot weergegeven van de gebiedsindeling in het V-MRDH. De 

binnenstad is daarin weergegeven als het oranje gebied. Tabel 10 geeft de absolute 

voertuigkilometers weer per etmaal van personenauto’s en vrachtverkeer en toont 

het relatieve verschil ten opzichte van de referentie (StedRef2040N2).  

Tabel 10: Aantal voertuigkilometers (personenauto’s en vrachtverkeer) per etmaal in 

binnenstad (afgerond op honderdtallen) 
 

StedRef-

2040N2 

Alt 1 Alt 2 / 6  Alt 3 Alt 4 Alt 5 

Binnen-

stad 

439.500 439.000 441.300 436.900 440.700 432.900 

Verschil 

t.o.v. ref 

 
-0,1% 0,4% -0,6% 0,3% -1,5% 

4.1.3. Tussenconclusie 

De alternatieven zijn nauwelijks onderscheidend van elkaar. De Maastunnelcorridor 

wordt ten noorden van de Nieuwe Maas minder aantrekkelijk voor autoverkeer door 

de inpassing van de HOV-bus. In alternatief 5 (met auto op de oeververbinding) is 

met name een lichte afname zichtbaar. De nieuwe oeververbinding trekt een 

minimale hoeveelheid autoverkeer van de bestaande oeververbindingen in de 

binnenstad af (Maastunnel, Erasmusbrug en Willemsbrug), waardoor de intensiteit 

van toe- en afleidende wegen in het centrum enigszins afnemen. Tegelijkertijd is 

gesteld dat de wegen in de binnenstad waarop de intensiteit daalt beschouwd 

worden als ‘randwegen’ van de binnenstad, het gaat namelijk om de Boompjes en 

de Maasboulevard. Het hart van de binnenstad is daardoor niet ontlast. 
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Figuur 6. Plot van de gebiedsindeling binnen het V-MRDH (binnenstad = oranje) 
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4.2 Verblijfskwaliteit: landschappelijke waarden, 

visuele kwaliteit en beleving 

4.2.1. Scoringsmethodiek 

In Tabel 11 is de scoringsmethodiek3 ten behoeve van de effectrapportage 

stedenbouw en landschap weergegeven.  

Tabel 11. Scoringsmethodiek t.b.v. effectbeoordeling verblijfskwaliteit, landschappelijke 

waarden, visuele kwaliteit en beleving 

Score  Verklaring Kwantitatieve scoringswaarde 

++ Zeer positieve effecten  Sterke verbetering/bijdrage aan de 

visie/ambities 

+ Positieve effecten Bijdrage aan/meekoppelkansen voor 

de toekomstige visie/ambities 

0 Geen of geringe effecten Geen effect 

- Negatieve effecten Er zijn kansen voor verbetering en 

realiseren van de ambities, maar het 

is niet toegepast 

- - Zeer negatieve effecten  Verslechtering van de situatie en 

grote impact op het realiseren van de 

ambities 

4.2.2. Resultaten alternatieven 

De resultaten zijn opgedeeld in de inpassing in stedelijk weefsel, inpassing De Esch 

en inpassing op Zuid. 

 

Inpassing in bestaand stedelijk weefsel 

Het Handboek Rotterdamse Stijl biedt heldere recepten voor het realiseren van de 

ambities die -consistent- benoemd worden in de relevante, overkoepelende en 

gebiedsspecifieke, beleidskaders. De aantrekkelijke, gezonde, groene stad vraagt 

 
3 Zie voor de onderzoeksmethodiek verblijfskwaliteit product 6-08 Effectnotitie stedenbouw en 

landschap, par. 3.1. 

om het terugdringen van verharding in de stad en het vergroten van het groene 

areaal, inclusief bomen, juist ook in de straatprofielen. Het stimuleren van langzaam 

verkeer (voetgangers en fietsers) vraagt ook om ruimte: voldoende brede trottoirs en 

brede, waar mogelijk vrijliggende fietspaden. In de alternatieven met HOV-bus en 

tram op maaiveld, maakt de oeververbinding aanspraak op dezelfde ruimte. Deze 

driedubbele ruimtevraag (ruimte voor bermen en bomen, ruimte voor langzaam 

verkeer, ruimte voor OV) zorgt op grote delen van de tracés voor een overbelasting 

van de ruimte en vergroot de barrièrewerking. Zeker daar waar de ruimte 

toegewezen aan autoverkeer niet of slechts beperkt kan worden teruggedrongen. 

Het aanleggen van de tram in het groen zorgt maar ten dele voor ontspanning: deze 

brede groene tramberm kan alleen met gras vergroend worden en biedt geen ruimte 

aan bomen. De gewenste snelheid voor auto’s van 25km/u maakt dat het tramtracé 

tussen hekken(hagen) moet komen, waardoor de barrièrewerking lokaal wordt 

versterkt. 

 

Een deel van de oeververbinding bestaat uit bestaande straatprofielen, profielen 

waarvan de gevel-tot-gevel ruimte vastligt. In een ontwerp, met keuzes om de balans 

te waarborgen, kunnen de ambities overeind gehouden worden. Ook de in het profiel 

met de cut-and-cover techniek aangelegde ondergrondse ruimte voor metro of HOV-

tram beperkt de mogelijkheden voor kwalitatief groen en boomaanplant. In de 

volgende fase moet goed onderzocht worden om voor de maatregelen genoeg 

ruimte voor vergroening te garanderen. 

 

Inpassing in De Esch 

Polder De Esch is een rivierpark van Rotterdam, een combinatie van 

landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden van een bijzonder 

hoog niveau, met een grote omvang. De polder levert daarmee een grote bijdrage 

aan het ondersteunen van de ambities voor een aantrekkelijke, gezonde, groene 

stad. Met de juiste aandacht en inspanning kan de waarde ervan nog aanzienlijk 

verhoogd worden, onder andere als brandpunt van recreatieve en riviergerelateerde 

activiteiten en als één van de ecologische bronpunten voor de stad. 
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Twee van de zes alternatieven voor de oeververbinding plegen een grote aanslag 

op deze groene omgeving. Voor brug-alternatieven 2 en 3 moet, uit nautische 

overwegen, een oeveraanpassing worden uitgevoerd. In alternatief 3 wordt de 

infrastructuur voor de oeververbinding bovendien bovengronds, door het midden van 

polder De Esch aangelegd. Alternatief 5 (metro) en 6 (tramtunnel) hebben tijdens de 

realisatie een grote impact op de polder. Landschap en natuur kunnen na aanleg 

worden heraangelegd en hersteld, maar dit proces vergt vele jaren. Alleen de 

alternatieven 1, 4 en 6 laten polder De Esch grotendeels ongemoeid. 

 

Aan de andere kant biedt de oeververbinding kansen om de stad en toekomstige 

stedelijke ontwikkelingen rond het Stadionpark met de natuur te verbinden. Het kan 

de recreatieve rol van deze locatie versterken. Het ontwerp van een aanbrug of 

tunnelbak kan zorgen voor meekoppelkansen met andere ambities voor ecologie en 

biodiversiteit. Een aanbrug of tunnelbak dient zodanig te worden ingepast dat de 

groene uitstraling maximaal blijft gehandhaafd (groene taluds of wallen, beperking 

hoge lichtmasten en bewegwijzering, groene inbedding door bomen en passende 

beplanting). 

 

Inpassing op Zuid: van oever tot Stadionviaduct 

Op de Zuidoever passeert de oeververbinding de stad-in-ontwikkeling. Hierbij komt 

de oeververbinding ‘in aanraking’ met bestaande forse infrastructuur. Voor alternatief 

1 speelt dat bij de Roseknoop en het Varkenoordseviaduct. Alternatief 2, 3 en 6 

hebben een sterk raakvlak bovengronds bij het Stadionviaduct en alternatief 3 en 5 

komen in aanraking met de Stadionweg en -rotonde en de Coen Moulijnweg. Elk van 

deze inpassingsvraagstukken kent een hoge graad van complexiteit. Het gevaar 

bestaat dat oplossingen voor deze knopen verzanden in technocratische, 

verkeerskundig uitgewerkte oplossingen die niet beantwoorden aan het verlangen 

naar een stad voor mensen, met voor alle verkeersdeelnemers én voor alle 

omwonenden en bezoekers aantrekkelijke openbare ruimte met zo min mogelijk 

barrièrewerking. Elk van de inpassingsopgaven voor de openbare ruimte waarvan 

de oeververbinding deel uitmaakt vraagt om ontwerp waarbij alle facetten van de 

aantrekkelijke, gezonde en groene stad de aandacht krijgen die ze verdienen. 
 

4.2.3. Tussenconclusie 

Alternatief 1 en 3 hebben negatieve effecten op de verblijfskwaliteit. In alternatief 1 

komt dat met name door de complexiteit en nadelen van een maaiveldoplossing van 

de Kralingse Zoom tot de Nesserdijk en de aanlanding op Zuid bij de Roseknoop. 

Om alternatief 2 en 3 te realiseren moet een deel van de oever van De Esch worden 

aangepast, dat geeft een zeer negatief effect op de verblijfskwaliteit. Alternatief 2 

heeft echter geen negatieve effecten op de verblijfskwaliteit op zuid bij de 

Strevelsweg en bij Zuidplein omdat het tracé daar ondergronds ligt. Het ontbreken 

van die negatieve effecten geldt ook voor alternatief 4 en gedeeltelijk voor alternatief 

6. In alternatief 5 zorgt met name cut-and-cover techniek voor een negatieve score 

op de verblijfskwaliteit omdat met deze techniek de mogelijkheden beperkt voor 

kwalitatief groen en boomaanplant.  
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4.3 Groen (ecologie) 

4.3.1. Scoringsmethodiek 

In tabel 16 is de scoringsmethodiek4 ten behoeve van de effectrapportage ecologie 

weergegeven. Deze is onderverdeeld in gebiedsbescherming en 

soortenbescherming.  Deze twee aspecten geven een indicatie van de kwaliteit van 

het groen. Naast de besproken landschappelijke waarden die beschreven zijn in 

paragraaf 4.2 in relatie tot verblijfskwaliteit. 

 

Tabel 12: Scoringsmethodiek t.b.v. effectrapportage 

Score  Verklaring Gebiedsbescherming Soortenbescherming 

++ Zeer 

positieve 

effecten  

Toename areaal Toename leefgebied met 

potentie voor rust- en 

verblijfplaatsen Nationaal- of 

Europees beschermde soorten 

zonder vrijstelling 

+ Positieve 

effecten 

Beperkte toename 

areaal 

Beperkte toename aan 

leefgebied met potentie voor 

vaste rust- en verblijfplaatsen 

voor Nationaal of Europees 

beschermde soorten met of 

zonder vrijstelling 

0 Geen of 

geringe 

effecten 

Geen effect Geen effect 

- Negatieve 

effecten 

Beperkte afname 

areaal of beperkte 

externe effecten 

Verstoring van vaste rust- en 

verblijfplaatsen van Nationaal 

of Europees beschermde 

soorten zonder vrijstelling en/of 

aantasting van (verblijfplaatsen 

van) Nationaal of Europees 

 
4 Zie voor de onderzoeksmethodiek van ecologie product 6-06 Effectnotitie ecologie, par. 2.3.1. 

Score  Verklaring Gebiedsbescherming Soortenbescherming 

beschermde soorten met 

vrijstelling  

-- Zeer 

negatieve 

effecten  

Afname areaal of 

externe effecten 

Aantasting vaste rust- en 

verblijfplaatsen Nationaal- of 

Europees beschermde soorten 

zonder vrijstelling 

 

4.3.2. Resultaten alternatieven  

Wanneer een alternatief effect heeft op polder De Esch, het Eiland van Brienenoord 

of groenelementen in de wijk, zullen deze alternatieven ook een effect op de 

ecologische situatie hebben. Polder De Esch en het Eiland van Brienenoord behoren 

tot het NNN en zijn aangeduid als getijdennatuur en natuurparel in de Natuurkaart 

van Rotterdam. Daarbij bleek uit het bureauonderzoek dat relatief meer beschermde 

soorten binnen deze gebieden aanwezig kunnen zijn. Alternatieven 1 en 4 hebben 

geen effect op deze gebieden. Alternatieven 3, 5 en 6 hebben een negatief effect op 

deze gebieden doordat het tracé erdoorheen loopt en/of een werkterrein binnen De 

Esch wordt ingericht. Alternatief 2 loopt enkel aan de rand van De Esch erdoorheen, 

waardoor het effect minder is dan bij alternatieven 3 en 5 die de gebieden veelal 

doorkruisen.  

 

Alle alternatieven zullen tot op een zekere hoogte een verstorend effect hebben op 

beschermde soorten in gebouwen, bomen of struiken, wat nader onderzocht dient 

te worden. In de Tabel 13 en Tabel 14 staan de scores van de alternatieven 

weergegeven voor respectievelijk de beschermde gebieden en de beschermde 

soorten.  
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Tabel 13: Scoring beschermde gebieden. 

Alternatief Natura 

2000 

NNN-

gebieden 

Verbindings-

zones 

Groen-

structuren 

Tijdelijke 

effecten 

1 0 0 - 0 - 

2 0 - - - - - - 

3 0 - - - - - - - - 

4 0 0 0 0 -  

5 0 - - - - - - - - 

6 0 0 - 0 - - 

Tabel 14: Scoring beschermde soorten. 

Alternatief Effecten na aanleg Biodiversiteit Tijdelijke effecten aanleg 

1 - - - - 

2 - - - - 

3 - - - - - - 

4 0 - - 

5 - - - - - - 

6 - - - - - 

4.3.1. Tussenconclusie 

Zoals in voorgaande paragraaf is beschreven hebben met name alternatief 3, 5 en 

6 een negatief effect op polder De Esch en het Eiland van Brienenoord die tot het 

NNN behoren. Alle alternatieven hebben tot op zekere hoogte een verstorend effect 

op beschermde soorten. 
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5 Duiding en conclusie

Hieronder volgt een duiding per alternatief van de effecten op het gebied van 

verbeteren milieukwaliteit en ruimtelijke kwaliteit. Elk alternatief ontvangt één 

beoordeling op het thema Stedelijke Leefkwaliteit.  

 

Alternatief 1 

De inpassing van de trambaan in bestaande infrastructuur levert een extra 

ruimteclaim op de reeds beperkte ruimte in de stad. Op straten als de Kralingse 

Zoom en Nesserdijk vindt verlies plaats van ruimtelijke kwaliteit (o.a. versterking 

barrièrewerking) door de inpassing van de trambaan op maaiveld, ondanks de 

mogelijkheid de trambaan te vergroenen.  

 

De brugverbinding die wordt aangelegd in alternatief 1 (locatie West) behoeft geen 

oeveraanpassing aan de noordoever en raakt het groen van NNN-gebieden polder 

De Esch en Eiland van Brienenoord niet. Alternatief 1 heeft dus geen impact op de 

leefkwaliteit in deze groene structuren. 

 

Bij de Roseknoop is het door de complexe verkeerskundige inpassing lastig een 

groene leefomgeving te creëren. De inpassing van de trambaan op de 

Colosseumweg leidt tot verlies van kwaliteit en oppervlak van het Varkenoordsepark. 

Verder passeert de tram op Zuid een dichtbebouwd gebied (Bree, Breeweg, 

Strevelsweg) waar de extra geluidsbelasting van de tram een negatieve impact heeft 

op de leefkwaliteit van omwonenden.   

 

Op het gebied van luchtkwaliteit en het autoluw maken van de binnenstad is het 

verschil met de referentiesituatie verwaarloosbaar. De frequentie van de HOV-

busverbinding door de Maastunnel wordt verhoogd van 6-8 keer per uur naar 12 

keer per uur. De impact hiervan op geluidsemissie en luchtkwaliteit is 

verwaarloosbaar.  

 

Per saldo scoort alternatief 1 negatief op het gebied van stedelijke leefkwaliteit. 

 

 

Alternatief 2 

Vergeleken met alternatief 1 heeft de inpassing van de trambaan in alternatief 2 een 

kleinere impact op het groen langs bestaande infrastructuur. Dit komt door de 

grotendeels ongelijkvloerse ligging van het tramtracé. Zo ligt het tramtracé op de 

noordoever grotendeels op viaducthoogte, waaronder ruimte is voor (laag) groen. 

Ook is ruimte voor een extra bomenrij in de zijberm. Daar tegenover staat dat het 

straatbeeld negatief wordt beïnvloed door de inpassing van het viaduct met 

betonnen/stalen palen.  

 

De tramverbinding en brugverbinding in alternatief 2 hebben een zeer negatieve 

impact heeft op Polder De Esch. Zoals in eerdere hoofdstukken is beschreven heeft 

deze polder een belangrijke betekenis voor de leefkwaliteit in Rotterdam gezien de 

landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden. Het natuurgebied 

draagt hierdoor bij aan een aantrekkelijke, gezonde en groene stad. Ook is Polder 

De Esch aangeduid als getijdennatuur en natuurparel in de Natuurkaart van 

Rotterdam. Ten behoeve van de inpassing van de brug in alternatief 2 (locatie Bocht 

A) wordt de noordelijke oever van de Nieuwe Maas bij polder De Esch opgeschoven 

naar het noorden. Hiermee is minder groen beschikbaar om in te verblijven. Dit heeft 

een zeer negatieve impact op de landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische 

waarden aldaar. 

 

Net als in alternatief 1 rijdt de tram op de zuidoever door dichtbebouwd gebied. De 

extra geluidsbelasting heeft impact op de leefkwaliteit van omwonenden. Het 

tramtracé ligt ter hoogte van de Strevelsweg in een tunnel, waardoor op maaiveld 

ruimte beschikbaar is voor het inrichten van een kwalitatieve leefomgeving. De 

ondertunneling van de Strevelsweg heeft als nadeel dat de tunnelmond nabij het 

Sandelingplein de leefkwaliteit lokaal verslechterd (impact op oversteekbaarheid en 

continuïteit van het straatbeeld).  

 

Op het gebied van luchtkwaliteit en het autoluw maken van de binnenstad is het 

verschil met de referentiesituatie verwaarloosbaar. Voor de impact van de HOV-

busverbinding op stedelijke leefkwaliteit, zie alternatief 1. 
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Alternatief 2 scoort negatief op stedelijke leefkwaliteit. 
 

Alternatief 3 

Op de noordoever is het tramtracé van alternatief 3 vergelijkbaar met dat van 

alternatief 2. Net als in alternatief 2 moet voor de inpassing van de brug (locatie 

Bocht B) over de Nieuwe Maas in alternatief 3 de noordelijke oever worden 

aangepast. Deze aanpassing is groter dan in alternatief 2. Daarnaast doorkruist de 

brug in alternatief 3 polder De Esch, waardoor minder ruimte over blijft voor groen, 

en de beleving van de leefkwaliteit van het gebied negatief wordt beïnvloed door de 

inpassing van de brug. In tegenstelling tot de bruggen in alternatieven 1 en 2 

doorkruist de brug in alternatief 3 het Eiland van Brienenoord. Dit eiland behoort, net 

als de Polder De Esch, tot het NNN en is daarmee een belangrijke schakel voor flora 

en fauna. De inpassing van de nieuwe brug verlaagt de leefkwaliteit in dit gebied. 

Tevens biedt de brug capaciteit voor autoverkeer, wat leidt tot een toename van 

geluidsemissie op en rondom de oeververbinding. Dit heeft een negatieve impact op 

de leefkwaliteit rondom de oeververbinding.  

 

De oeververbinding sluit op de zuidoever aan op de Stadionrotonde. Dit behoeft een 

zeer complexe verkeerskundige inpassing. Er is hierdoor weinig tot geen ruimte om 

een prettige leefomgeving te creëren. Verder rijdt de tram op Zuid, net als in 

alternatief 1, door een dichtbebouwd gebied (Bree, Breeweg, Strevelsweg) met een 

negatieve impact op de leefkwaliteit van omwonenden vanwege het toevoegen van 

een barrière als gevolg. 

 

Op het gebied van luchtkwaliteit en het autoluw maken van de binnenstad is het 

verschil met de referentiesituatie verwaarloosbaar. Voor de impact van de HOV-

busverbinding op stedelijke leefkwaliteit, zie alternatief 1. 

 

Per saldo wordt alternatief 3 als zeer negatief beoordeeld op het gebied van 

stedelijke leefkwaliteit. 

 

Alternatief 4 

De volledig ondergrondse inpassing van het metrotracé van alternatief 4 biedt op 

maaiveld ontwikkelruimte om ambities te realiseren met betrekking tot het verbeteren 

van de stedelijke leefkwaliteit. Dit is over het gehele tracé mogelijk, behalve bij 

entrees van de metrostations en de tunnel voor fietsers en voetgangers. Alternatief 

4 heeft geen tot geringe effecten op geluidsemissie. Op het gebied van luchtkwaliteit 

en het autoluw maken van de binnenstad is het verschil met de referentiesituatie 

verwaarloosbaar. Voor de impact van de HOV-busverbinding op stedelijke 

leefkwaliteit, zie alternatief 1. 

 

Alternatief 4 scoort hierdoor positief op het gebied van stedelijke leefkwaliteit. 

 

Alternatief 5 

Net als in alternatief 4 ligt het metrotracé in alternatief 5 volledig ondergronds. Dit 

biedt op maaiveld ontwikkelruimte om de stedelijke leefkwaliteit te vergroten en leidt 

niet tot extra geluidsemissie. Een belangrijk verschil is echter dat in de tunnel 

autocapaciteit wordt geboden, en dat hiervoor met cut-and-cover techniek en 

afzinktechniek een tunnel wordt gerealiseerd door/onder Polder De Esch en het 

Eiland van Brienenoord. Landschap en natuur kunnen na aanleg grotendeels 

worden heraangelegd en hersteld (met uitzonder van de tunnelmonden), maar dit 

proces vergt vele jaren. Ook op de Coen Moulijnweg is de impact van de tunnelmond 

groot. Op beide oevers leidt de autotunnel tot een toename van geluidsemissie; het 

autoverkeer bevindt zich tot voorbij het dijklichaam bovengronds en heeft daardoor 

geluidimpact op de aanwezige woonbebouwing (appartementen/flats). 

 

De nieuwe oeververbinding leidt tot een lichte afname van autoverkeer op de 

bestaande oeververbindingen in de binnenstad (Maastunnel, Erasmusbrug en 

Willemsbrug). Hierdoor neemt de verkeersdrukte op toe- en afleidende wegen van 

deze oeververbindingen ook licht af. Echter betreft dit de 'randwegen' van de 

binnenstad, het hart van de binnenstad wordt niet ontlast. 

 

Voor de impact van de HOV-busverbinding op stedelijke leefkwaliteit, zie alternatief 

1. 

 

Per saldo scoort alternatief 5 negatief op het gebied van stedelijke leefkwaliteit. 
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Alternatief 6 

Alternatief 6 lijkt sterk op alternatief 2, maar bevat een tunnel onder de Nieuwe Maas 

voor tram, fietsers en voetgangers in plaats van een brug. Hierdoor hoeft geen 

oeveraanpassing te worden gedaan aan de noordoever van de Nieuwe Maas bij 

polder De Esch. Daarentegen bevat dit alternatief een tunnelmond voor de 

tramverbinding op zowel de noord- als de zuidoever, wat een negatieve impact heeft 

op de stedelijke leefkwaliteit. De tunnelmonden vergen veel ruimte en beperken de 

oversteekbaarheid en ruimte voor groen. 

 

Voor een verdere beschouwing van de stedelijke leefkwaliteit van alternatief 6, zie 

alternatief 2. Alternatief 6 ontvangt een negatieve score.  

 

In Tabel 15 staat een overkoepelende score op de doelstelling verbeteren stedelijke 

leefkwaliteit. 

 

Tabel 15: Scores doelstelling 'Verbeteren stedelijke leefkwaliteit 

Aspect Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt 6 

Verbeteren stedelijke 

leefkwaliteit 

- - -- + - - 
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Bijlagen 

 Product 6-02 Effectnotitie woon- en leefmilieu 

 Product 6-06 Effectnotitie ecologie 

 Product 6-08 Effectnotitie stedenbouw en landschap 
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