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1 Doel rapportage 

Het voorliggende achtergrondrapport betreft het onderzoek Waterkwaliteit en -

kwantiteit ten behoeve van de effectbeoordeling van de MIRT-verkenning 

Oeververbindingen regio Rotterdam, deelstudie oeververbinding & OV, Zeef 2. Deze 

rapportage beschouwt voor het aspect Waterkwaliteit en -kwantiteit de optredende 

effecten, toetst deze (indien van toepassing) aan vigerende wet- en regelgeving en 

geeft aan in hoeverre mitigerende en/of compenserende maatregelen nodig en 

mogelijk zijn. 
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2 Beleidskader en wet- en regelgeving

Waterschappen beheren het oppervlaktewaterstelsel en bijbehorende 

afvoercapaciteit. De Nieuwe Maas is de grens van Hoogheemraadschap Schieland 

en Krimpenerwaard (HHSK) in het noorden en Waterschap Hollandse Delta (WSHD) 

in het zuiden. In de Keur en Legger hebben HHSK en WSHD verbodsbepalingen en 

beleidsregels vastgelegd ten aanzien van werkzaamheden op of aan hun 

waterstaatswerken. In het bijzonder zijn de volgende eisen aan handelingen in dit 

watersysteem voor deze notitie van toepassing: 

 HHSK - Handelingen in het watersysteem: Watervergunning 

waterstaatswerken en beschermingszones; Watervergunning overige bepaling 

(Keur Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, Artikel 3.1 lid 1 en 

lid 2, Artikel 3.2 sub d en sub e). 

 HHSK - Beleid waterberging bij ruimtelijke ontwikkelingen (2021). 

 WSHD - Watervergunning waterstaatswerken en beschermingszones; Verbod 

versnelde afvoor door nieuw verhard oppervlak (Keur Waterschap Hollandse 

Delta, Artikel 3.2, Artikel 3.3). 

 WSHD - Nota toetsingskaders en beleidsregels voor het watersysteem (2014). 

 

Voor de inzameling en transport van afvalwater, hemelwater en grondwater ligt de 

zorgplicht bij Gemeente Rotterdam. Onderhoud van oppervlaktewaterlopen met 

orde ‘overig water’ behoort ook tot de verantwoordelijkheid van Gemeente 

Rotterdam. Voor aanpassingen aan het watersysteem voor oppervlaktewater en 

hemelwater zijn de eisen te vinden in het Kaderstellend Programma van Eisen 

Stedelijk water (Gemeente Rotterdam, Gemeentelijk Rioleringsplan). In het 

bijzonder zijn de volgende eisen relevant: 

 Als er redenen zijn om af te wijken van de technische richtlijnen en eisen is 

overleg met en toestemming van Stadsbeheer afdeling Water nodig 

(Waterloket). Afwijkingen moeten worden onderbouwd.  

 Hemelwater scheiden van stedelijk afvalwater, mits doelmatig (PvE Water: 

matrix hemelwatervoorzieningen). 

Informatie over de vergunningsprocedure, het beheer van gemeentelijke leidingen 

en andere ondergrondse infrastructuur en voorwaarden voor rioolaansluitingen is in 

de Verordening Beheer Ondergrond (VBOR) het Handboek Beheer Ondergrond 

Rotterdam (HBOR) vastgelegd. 

 

Overkoepelend beleid met betrekking tot het watersysteem is vastgelegd in de 

Waterwet en het nationaal waterplan. Met betrekking tot waterveiligheid is het beleid, 

bestaande onderzoeken en voorgenomen maatregelen op landelijk niveau 

vastgelegd in het Deltaplan Waterveiligheid. 

 

Overkoepelend Europees beleid met betrekking tot met name waterkwaliteit is 

vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water (KRW). 
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3 Onderzoeksmethodiek en scoremethodiek

3.1 Onderzoeksmethodiek 

Per alternatief is, door middel van een kwalitatieve beoordeling, onderzocht wat de 

effecten zijn op de waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterveiligheid. In Tabel 1 (zie 

volgende pagina) staan per aspect de criteria, parameters en methodiek 

aangegeven om tot een score te komen. De effecten zijn volgens de 

scoringsmethodiek beoordeeld zoals beschreven in Tabel 2. Bij de beoordeling zijn, 

voor het gros van de paragrafen, kwantitatieve gegevens gebruikt om de mogelijke 

effecten te beargumenteren. 

De effecten van de alternatieven zijn als volgt beschreven in de paragrafen: 

5.2. Oppervlaktewater – effecten functioneren watersysteem 

5.3. Hemelwaterafvoer – bergingsbehoefte en -mogelijkheden 

5.4. Grondwater en Kwel  

5.5. Waterleidingen 

5.6. Waterveiligheid 

 

De onderwerpen ‘oppervlaktewater’, ‘hemelwaterafvoer’ en ‘grondwater’ zijn 

opgedeeld in de drie onderstaande gebieden om de beoordeling overzichtelijk te 

maken (Figuur 1). Het onderwerp waterleidingen is eveneens opgedeeld in 3 

gebieden. Hier is ingezoomd op knooppunten van de waterleidingen, het kunstwerk 

(de oeververbinding) en de kades. 

 

Gebieden: 

 NOORD: van Kralingse Zoom tot aan de noordelijke oever van de Nieuwe Maas 

 ZUID: van Zuidplein tot aan de zuidelijke oever van de Nieuw Maas 

 BUSLIJN: van Zuidplein tot aan Centraal Station via de Maastunnel 

 

 

Figuur 1: Overzichtskaart regio's projectgebied (op basis van alternatief 1) 
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3.2 Scoringsmethodiek 

In Tabel 2 is de scoringsmethodiek ten behoeve van de effectrapportage 

weergegeven voor de aspecten waterkwaliteit, waterkwantiteit en waterveiligheid. 

In hoofdstuk 6 is deze scoremethodiek toegepast in Tabel 7, Tabel 8 en Tabel 9: 

 

 Tabel 7:  Waterkwantiteit (oppervlaktewater, hemelwater, grondwater) 

 Tabel 8:  Conflicten (afval)waterleidingen  

 Tabel 9: Waterkwaliteit (oppervlaktewater, hemelwater, grondwater en kwel) 

 en waterveiligheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2: Scoringsmethodiek t.b.v. effectrapportage 

Score  Verklaring Kwantitatief 

++ Zeer positieve effecten  Sterke verbetering van 

robuustheid watersysteem t.o.v. 

huidige situatie. 

+ Positieve effecten Meekoppelkansen voor 

waterberging / infiltratie bij aanleg 

nieuwe tracé. 

0 Geen of geringe effecten  

- Negatieve effecten Aanpassingen vereist aan 

watersysteem welke robuustheid 

verminderen. (Onderbreken 

watergang / grondwater 

opstuwing) 

- - Zeer negatieve effecten  Grote aanpassingen vereist om 

waterhuishouding te waarborgen. 

(Directe kruising met kritieke 

waterleiding infrastructuur). 
 
 

Tabel 1. Beoordelingsaspecten waterkwantiteit, - kwaliteit en -veiligheid 

Aspect Criterium Parameter  Methode  

Waterkwantiteit 

Grondwaterstand  Beïnvloeding grondwaterstromingen (vernatting/verdroging/invloed waterkeringen) 

Expert judgment, kwalitatief 
Oppervlaktewatersysteem  Invloed van alternatieven op het functioneren van (en benodigde aanpassing van) het 

watersysteem. 
Waterberging en - compensatie  Bergingsbehoefte en -mogelijkheden (benodigd a.g.v. ingreep watersysteem en mogelijke extra 

opties a.g.v. klimaatdoelstellingen/beleid klimaatadaptatie) 

Waterkwaliteit 

Kwel Hoeveelheid kwel 
Expert judgement, kwalitatief: De raakvlakken van de 

verschillende alternatieven op het afvalwaterketen 

inventariseren en kwalitatief de impact beschrijven 

Grondwaterkwaliteit Kwaliteit grondwater 

Oppervlaktewaterkwaliteit  Kwaliteit oppervlaktewater 
Afvalwaterketen Beïnvloeding afvalwaterketen (afvalwaterleidingen) 

Waterveiligheid Veiligheid (primaire) waterkeringen  Beïnvloeding waterkering (fysiek dan wel door waterstandsbeïnvloeding) Expert judgement, kwalitatief. 
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4 Bestaande situatie en autonome ontwikkelingen

4.1 Inleiding 
De effecten zijn beschreven ten opzichte van de referentiesituatie in 2040. Dit 

betreffen hoofdzakelijk de infrastructurele ingrepen in het gebied. Voor de 

beoordelingsaspecten op het gebied van waterkwaliteit, -kwantiteit en -veiligheid is 

geen referentiesituatie vormgegeven, zoals bijvoorbeeld voor het verkeersbeeld. 

 

De referentiesituatie is de situatie die ontstaat, zonder dat de maatregelen van de 

MIRT-verkenning worden gerealiseerd, maar met nieuwe activiteiten of 

ontwikkelingen die autonoom optreden. Projecten in de omgeving die al definitief zijn 

vastgesteld of binnenkort definitief worden vastgesteld en waarvan de realisatie 

conform de vigerende planning voor 2040 is voorzien, maken onderdeel uit van de 

autonome ontwikkeling en dus de referentiesituatie voor het bepalen van de effecten 

van de MIRT-verkenning. Hierna is de huidige situatie, de autonome ontwikkeling en 

de referentiesituatie beschreven voor het aspect waterkwantiteit, waterkwaliteit en 

waterveiligheid in het studiegebied.  

4.2 Bestaande situatie (2022) 
De bestaande situatie voor de busverbinding tussen Zuidplein en het Centraal 

Station is een verharde weg over de volledige lengte van het traject met een 

groenstrook in de baanscheiding ter hoogte van de Pleinweg. Het traject Zuidplein 

tot aan de zuidelijke Nieuwe Maas oever is een autoweg met eveneens een 

groenstrook voor de baanscheiding ter hoogte van de Strevelsweg. Nabij de kruising 

Breeweg met het spoor bevindt zich het Varkenoordse Park. De zuidelijke oever is 

voornamelijk bebouwd met woningen, winkels en lichte industrie. Aan de noordelijke 

oever ligt natuurpolder ‘De Esch’ met een aantal boerderijen tot aan de Nesserdijk. 

Richting de Kralingse Zoom loopt een eenbaansweg die overgaat in een 2-

baansweg met ruime onverharde groenstroken te midden van de baanscheiding. 

 

 

4.3 Autonome ontwikkelingen (2040)  
- Effecten van klimaatverandering die leiden tot langere periodes van droogte 

en meer buien met hoge intensiteit.  

- Stedelijke ontwikkeling met een toename van verharding kunnen leiden tot 

effecten op de hemelwaterafvoer. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van 

‘Feyenoord City’. 

- Realisatie nieuw gemaal Kralinger Esch 
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5 Onderzoeksresultaten

5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zijn per onderwerp de alternatieven besproken en aan het einde van 

iedere paragraaf de mogelijke effecten in tabel vorm samengevat. De paragrafen 

volgen de indeling, NOORD – ZUID – BUSLIJN, waar dit van toepassing is, en 

eindigen met een paragraaf WATERKWALITEIT  

5.2 Oppervlaktewater – effecten functioneren watersysteem 

NOORD 

Voor het tracé van De Esch tot aan Kralingse Zoom kruisen de alternatieven 

verschillende waterlopen. Vier hoofdwatergangen (OAF-5335, OAF-5206, OAF-

5308, OAF-5393) in beheer bij Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard. 

Er worden twee waterlopen met orde ‘overig water’ gekruist (OWA-4945, OWA-

5156) afhankelijk van welk alternatief wordt gekozen (Figuur 1). De wijze van 

kruising en bijzonderheden zijn samengevat in Tabel 3. De voorkeur voor een 

kruising vanuit het aspect water gaat uit naar een brug. Als dat (om andere redenen) 

niet mogelijk blijkt is een duiker een mogelijke oplossing. Een sifon wordt door het 

waterschap in principe niet als mogelijkheid gezien tenzij daar hele goede redenen 

voor zijn en gedempt oppervlaktewater dient elders in het zelfde peilgebied te 

worden gecompenseerd. 

 

Eventuele nieuwe bruggen of duikers komen in beheer bij de gemeente Rotterdam 

of het waterschap Hollandse Delta. Wanneer meer duidelijkheid is over welke variant 

gekozen wordt dienen hier afspraken over gemaakt te worden. 

 

 

Figuur 2: Waterlopen (blauw) Rotterdam 

Noord, potentieel tracé rood (Legger 

Hoogheemraadschap Schieland en 

Krimpenerwaard) 

Tabel 3: Kruisingstype waterlopen Noord. 

Alternatief Kruisingstype Bijzonderheden 

1. Brug West Maaiveld Waterlopen intact, kruising d.m.v. brug of duiker.  

2. Brug Bocht A Verhoogde ligging Waterlopen intact, kruising d.m.v. brug of duiker. 

3. Brug Bocht B Verhoogde ligging Waterlopen intact, kruising d.m.v. brug of duiker. 

4. Tunnel Bocht A Ondergronds (geboord) Waterlopen intact, kruising onder waterloop. 

Bovenkant tunnel 5,5 m-mv. 

5. Tunnel Bocht B Ondergronds (geboord) Hoofdwatergang onderbroken, Bovenste 

tunnelbuis 2 m-mv. Kruising d.m.v. sifon zeer 

onwenselijk want aangesloten op gemaal 

Kralinger Esch (Overleg 21-06-22, HHSK). 

6. Tunnel Tram Verhoogde ligging Waterlopen intact, kruising d.m.v. brug of duiker. 
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ZUID 

Voor het tracé van Zuidplein tot aan het Stadionpark kruisen alle alternatieven 

dezelfde waterlopen. Twee hoofdwatergangen (H46603, H41259) in het beheer bij 

Waterschap Hollandse Delta en twee overige watergangen (T06168, T25607) die in 

het beheer zijn bij Gemeente Rotterdam (Figuur 2). De wijze van kruising en 

bijzonderheden zijn samengevat in Tabel 4. De voorkeur voor een kruising vanuit 

het aspect water gaat uit naar een brug. Als dat (om andere redenen) niet mogelijk 

blijkt is een duiker een mogelijke oplossing. Een sifon wordt door het waterschap in 

principe niet als mogelijkheid gezien tenzij daar hele goede redenen voor zijn en 

gedempt oppervlaktewater dient elders in het zelfde peilgebied te worden 

gecompenseerd. 

 

Eventuele nieuwe bruggen of duikers komen in beheer bij de gemeente Rotterdam 

of het waterschap Hollandse Delta. Wanneer meer duidelijkheid is over welke variant 

gekozen wordt dienen hier afspraken over gemaakt te worden. 

Tabel 4: Kruisingstype waterlopen Zuid 

Alternatief Kruisingstype Bijzonderheden 

1. Brug West Maaiveld Hoofdwatergangen intact (H46603, H41259) 

Tertiaire (T06168) kruising d.m.v. brug/duiker. 

Tramhalte + spoor parallel aan waterloop 

mogelijke demping tpv halte. (T25607)  

2. Brug Bocht A Verdiepte ligging 

(H46603) 

Maaiveld 

(H41259, 

T06168, 

T25607) 

Hoofdwatergang onderbroken (H46603), 

aanvoerleiding voor doorspoelen, onwenselijk 

om sifon aan te leggen. Verleggen heeft 

voorkeur (Overleg 23-06-22, WSHD) 

Waterlopen intact (H41259, T06168, T25607), 

kruising d.m.v. brug/duiker. 

3. Brug Bocht B Maaiveld Hoofdwatergangen intact, Tertiaire watergangen 

(T06168, T25607) kruising d.m.v. brug/duiker. 

Alternatief Kruisingstype Bijzonderheden 

4. Tunnel Bocht A Ondergronds 

(geboord) 

Waterlopen intact, kruising onder waterloop 

5. Tunnel Bocht B Ondergronds 

(geboord) 

Waterlopen intact, kruising onder waterloop 

6. Tunnel Tram Verdiepte ligging Hoofdwatergang onderbroken (H46603), 

aanvoerleiding voor doorspoelen, onwenselijk 

om sifon aan te leggen. Verleggen heeft 

voorkeur (Overleg 23-06-22, WSHD) 

Hoofdwatergang intact (H41259) Tertiaire 

watergangen (T06168, T25607), kruising d.m.v. 

brug/duiker. 

 

 

Figuur 3: Waterlopen Rotterdam Zuid (blauw), potentieel tracé rood (Legger Waterschap 

Hollandse Delta) 
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BUSLIJN 

Bij de 6 ontwerpen voor de vernieuwde busverbinding tussen Centraal Station en 

Zuidplein via de Maastunnel wordt er geringe tot geen extra verhard oppervlak 

gerealiseerd. De bus wordt via een busbaan of reguliere rijbaan over al bestaande 

verharding ‘gestuurd’. Hierdoor hoeven geen ingrepen in het watersysteem te 

worden verricht.  

WATERKWALITEIT 

Ter plaatse van conflicten met watergangen moet er in eerste instantie worden 

gezocht naar alternatieven voor verlegging of aanpassing van de watergang om 

doorstroming en functie te behouden. In geval van het dempen van een waterloop 

kan dit leiden tot doodlopende watergangen. Hierbij kan verminderde stroming en 

zuurstofuitwisseling zorgen voor zuurstofloosheid met sterfte van waterleven en 

stank tot gevolg. Doodlopende watergangen worden daarom door het waterschap in 

principe niet toegestaan, enkel wanneer echt geen andere opties mogelijk zijn kan 

dit worden overwogen. 

 

Daarnaast gelden er voor beide waterschappen verplichting tot compensatie bij het 

dempen van watergang door een nieuwe oppervlaktewaterloop te graven met 

tenminste hetzelfde oppervlak en doodlopen van watergangen te voorkomen. Bij de 

onderbreking van een hoofdwatergang in alternatieven 2 (ZUID, verdiepte ligging), 

5 (NOORD, tunnel ter plaatse van duiker) en 6 (ZUID, verdiepte ligging) zou deze 

situatie zich kunnen voordoen.  

 

Door de geringe ruimte ter plaatse van de tracés en de toename in verhard oppervlak 

ter plaatse van regio ‘ZUID’ en ‘NOORD’ voor verschillende alternatieven zijn er 

weinig kansen om watergangen te verbreden of te verleggen. Op het moment dat op 

een andere wijze plek wordt gevonden om watergangen voldoende ruimte te bieden, 

zijn er kansen om verbeterde doorstroming en ecologische mee koppeling te 

realiseren. Daarnaast stellen gemeente Rotterdam en de waterschappen dat de 

waterlopen bereikbaar moeten blijven voor onderhoud.  

5.3 Hemelwaterafvoer, bergingsbehoefte en -mogelijkheden 

NOORD, ZUID en BUSLIJN  

Voor het ontwikkelen van de nieuwe verbinding en het bijbehorende spoortracé 

maakt op verschillende plekken onverhard oppervlak plaats voor verharding. 

Hierdoor kan minder hemelwater op natuurlijke wijze infiltreren en afstromen naar 

oppervlaktewater. Voor de nader te bepalen ontwerpen moet dan ook een 

hemelwaterafvoerplan (HWA-plan) worden opgesteld. In Tabel 5 zijn de verwachte 

ingrepen voor dit plan samengevat per alternatief en sectie. Ter plaatse van nieuwe 

verharding bestaan er kansen om bergingskratten te plaatsen bij de ontwikkeling van 

tramlijn of halte/station. Bij voldoende ruimte kunnen de kratten worden opgeschaald 

om hemelwater van verharding buiten het projectgebied te bergen en de 

waterhuishouding te verbeteren tijdens piekafvoer. 

 

Bij de zes ontwerpen voor de vernieuwde busverbinding tussen Centraal Station en 

Zuidplein via de Maastunnel wordt er weinig tot geen extra verhard oppervlak 

gerealiseerd en zijn als n.v.t. aangegeven in Tabel 5. De bus wordt via een busbaan 

of reguliere rijbaan over al bestaande verharding gestuurd. Hierdoor neemt de 

impact voor de hemelwaterafvoer niet tot nauwelijks toe ten opzichte van de huidige 

situatie.  

 

Bij het opstellen van het hemelwaterafvoerplan bestaan mogelijkheden om 

klimaatdoelstellingen mee te koppelen. Zo kan er bijvoorbeeld bij locaties waar het 

tracé op maaiveld wordt aangelegd neerslagberging worden gerealiseerd om het 

HWA-stelsel tijdens piekmomenten te ontzien en droogte te voorkomen. Bovendien 

is het wenselijk om voorzieningen te realiseren om extra instroming bij een verdiepte 

ligging te voorkomen.  
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Tabel 5: Uitvoering van nieuw HWA-plan 

Alternatief Noord Kunstwerk Zuid 

1. Brug 

West 

Toename verharding, 

aansluiten op bestaand 

HWA systeem 

Toename 

verharding, 

afwateren op 

Nieuwe Maas 

Toename verharding, 

aansluiten op bestaand 

HWA systeem 

2. Brug 

Bocht A 

Toename verharding, 

aansluiten op bestaand 

HWA systeem 

Toename 

verharding, 

afwateren op 

Nieuwe Maas 

Nieuw te ontwikkelen 

HWA systeem voor 

tracé met verdiepte 

ligging.  

3. Brug 

Bocht B 

Toename verharding, 

aansluiten op bestaand 

HWA systeem 

Toename 

verharding, 

afwateren op 

Nieuwe Maas 

Toename verharding, 

aansluiten op bestaand 

HWA systeem 

4. Tunnel 

Bocht A 

n.v.t.  n.v.t. n.v.t. 

5. Tunnel 

Bocht B 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

6. Tunnel 

Tram 

n.v.t. n.v.t. Nieuw te ontwikkelen 

HWA systeem voor 

tracé met verdiepte 

ligging. 

 

WATERKWALITEIT 

De toename in verhard oppervlak kan negatieve effecten veroorzaken voor de 

kwaliteit van het afstromende hemelwater. Door afstroming van vervuiling aan het 

begin van een bui, kan er een grotere hoeveelheid vervuiling in het 

hemelwatersysteem terecht komen. Afhankelijk van het stelsel kunnen meer diffuse 

verontreiniging terecht komen in het oppervlaktewater. Bij piekbelasting vindt er ook 

meer doorstroming plaats.  

Voor alternatieven 1, 2 en 3 zijn dit mogelijke effecten ter plaatse van de ontwikkeling 

‘ZUID’. De effecten zijn ook mogelijk maar minder significant voor de ontwikkeling 

‘NOORD’ bij alternatieven 2, 3 en 6 waarbij een verhoogde ligging van de tramlijn is 

ontworpen in plaats van op maaiveld. Gemeente Rotterdam eist bovendien dat het 

HWA-systeem gescheiden van het stedelijk afvalwater wordt aangelegd. Echter 

kunnen voor alle alternatieven de negatieve effecten mogelijk worden gemitigeerd 

door toepassing van first-flush- of filtervoorziening in het HWA-systeem.  

 

Los van een toename in verharding kunnen trambanen een vermindering van de 

waterkwaliteit veroorzaken door onder ander de verspreiding van koperdeeltjes van 

de bovenleiding. De toename in vervuiling is niet dermate groot, dat het een 

onderscheidend effect heeft in de beoordeling van ontwerpalternatieven. 

5.4 Grondwater en kwel 
Bij ontwikkeling van kunstwerken in de ondergrond zoals een tunnel of verdiepte 

ligging voor een spoortracé kan dit de grondwaterstroming beïnvloeden. Dit is 

afhankelijk van de ondergrond en de grondwaterspiegel.  

NOORD 

De ondergrond ter plaatse van het noordelijke tracé is opgebouwd uit de deklaag, 

van maaiveld (ca. NAP -1,0 m) tot ca. NAP -3,0 m, die voornamelijk bestaat uit matig 

fijn zand en kleiig zand. Daaronder bevindt zich een veen laag met dikte van ca. 3 

meter. Deze wordt opgevolgd door een duidelijk kleipakket tussen ca. NAP -6,0 en -

15,0 m, die op sommige plekken over de volledige dikt doorsneden wordt door een 

matig fijne zandlaag. Vanaf ca. NAP -15,0 m -30,0 m (1ste watervoerende pakket) 

bestaat de bodemlaag uit zand van verschillende korrelgrootte, grof tot kleiig zand 

(Figuur 4).  

 

De gemiddelde grondwaterstand is ca. NAP +1,0 m buiten de primaire keringen en 

ca. NAP -2,0 m binnen de bescherming van de kering. Met het maaiveld tussen NAP 

-2,0 en + 3,0 m zit de GWS op veel plekken ondiep (ca. 0,20 m-mv) onder het 

maaiveld (Figuur 3 & Bijlage Grondwater: Figuur 2). 
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Het grondwater in het 1e watervoerende pakket (wvp) stroomt in noordelijke richting 

van de Nieuwe Maas richting Kralingse Zoom. Dit is parallel aan het nieuwe tracé. 

Hierdoor is het onwaarschijnlijk, dat plaatsing van kunstwerken de stroming in het 1e 

wvp significant beïnvloedt. (Bijlage Grondwater: Figuur 3).  

ZUID 

De bodemopbouw van het zuidelijke tracé komt sterk overeen met het tracé in het 

noorden met een minder aanwezige deklaag. Deze is van maaiveld (ca. NAP -1,0 

m) tot ca. NAP -5,0 m afwisselend opgebouwd uit klei en kleiig zand. Daaronder 

bevindt zich een veen laag met dikte van ca. 3 meter en wordt opgevolgd door een 

duidelijk klei pakket tussen ca. NAP -8,0 en -15,0 m. Hieronder bevindt zich het 1ste 

watervoerende pakket van ca. NAP -15,0 tot -30,0 m welke voornamelijk uit fijn tot 

matig of grof zand bestaat (Figuur 4).  

 

De maatgevende grondwaterstand, GHG, is ter plaatse van peilbuis B37H0995 NAP 

-1,26 m (Bijlage Grondwater: Figuur 5) en zit dus ondiep onder het maaiveld (0,14 

m-mv, Bijlage Grondwater: Figuur 4). Het grondwater in het 1ste wvp stroomt in 

zuidelijke richting van de Nieuwe Maas richting het zuiden (Bijlage Grondwater: 

Figuur 6). Dit is loodrecht op het potentiële spoortracé en kan afhankelijk van de 

diepte van een tunnel zorgen voor een geringe verhoging van de stijghoogte ten 

noorden hiervan.  

 

Voor alternatief 4 komt de tunnel op NAP -25,00 m te liggen. Ter plaatse van halte 

Sandelingplein komt een dubbele buis op diepte NAP -18,00 m en NAP -27,75 m, 

voor halte Stadionpark een enkele buis op eveneens NAP -18,00 m. Op deze diepten 

is voornamelijk een zandig pakket aanwezig. Met de loodrechte stroomrichting van 

het grondwater is het mogelijk dat hier opstuwing kan plaatsvinden aan de 

noordelijke zijde van de tunnel (Figuur 4 & Bijlage Grondwater: Figuur 6). Bij 

opstuwing is het noodzakelijk om rekening te houden met eventueel aanwezige 

verontreinigingen die kunnen verplaatsen.   

 

Alternatief 5 heeft een dubbele tunnelbuis over de volledige lengte van het project. 

Met een variërende diepte van NAP -25,00 tot -18,00 m voor beide buizen, die in het 

horizontale vlak naast elkaar worden aangelegd. Ook in dit alternatief is er 

mogelijkheid tot opstuwing van het grondwater aan de noordelijke zijde van de tunnel 

(Figuur 4 & Bijlage Grondwater: Figuur 6). Voor zowel alternatief 4 als 5 geldt dat 

niet het hele zandige pakket wordt afgesloten en dat er zich een dikke deklaag 

tussen het zandpakket en het maaiveld bevindt waardoor effecten zeer minimaal 

zullen zijn. 

 

Voor de alternatieven 2 en 6 doorsnijdt het verdiepte deel van het tramtracé op NAP 

-7,00 m een voornamelijk kleiige venige laag. Door de geringe doorlatendheid in dit 

pakket is de mogelijk opstuwing minder significant aanwezig.   

 

Voor de aanleg van de ondergrondse stations in alternatieven 4 en 5 zijn 

waarschijnlijk bemalingen nodig. Met name spanningsbemalingen kunnen lokaal 

grote effecten op de grondwaterstand hebben. In de verdere uitwerking moet, 

wanneer één alternatief is gekozen, een gedetailleerdere analyse worden verricht 

naar de tijdelijke effecten van bemalingen. Tabel 6 toont samengevat per alternatief 

de effecten op grondwater 

 

Figuur 4: Meest waarschijnlijke lithoklasse Rotterdam Zuid, inclusief dikte tunnel van 

verschillende alternatieven. 
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Tabel 6: Effecten op grondwater per alternatief. 

Alternatief Noord Zuid 

1. Brug West Geen negatieve effecten. Geen negatieve effecten. 

2. Brug Bocht A Geen negatieve effecten. Geringe negatieve effecten. 

Kans op minimale Opstuwing 

3. Brug Bocht B Geen negatieve effecten. Geen negatieve effecten. 

4. Tunnel Bocht A Geen negatieve effecten. Geringe negatieve effecten. 

Kans op minimale Opstuwing 

5. Tunnel Bocht B Geen negatieve effecten. Geringe negatieve effecten. 

Kans op minimale Opstuwing 

6. Tunnel Tram Geen negatieve effecten. Geringe negatieve effecten. 

Kans op minimale Opstuwing 

BUSLIJN 

De buslijn wordt bij ieder alternatief op het maaiveld aangelegd en heeft om deze 

reden geen andere effecten op de stroming van het grondwater dan in de referentie.  

 

KWEL 

Nabij de zuidelijke oever van de Nieuwe Maas vindt er in de huidige situatie een 

geringe hoeveelheid wegzijging plaats. Dit schommelt tussen 0,5 en 1,0 mm per dag. 

Eenzelfde grootte van wegzijging vindt plaats nabij de Kralingse Zoom en de 

Pleinweg ter hoogte van de Maastunnel. De lager gelegen Esch polder en knooppunt 

Zuidplein hebben te maken met geringe hoeveelheden kwel van ca. 0,1 tot 0,5 mm 

per dag. (Kwel en Infiltratie Huidig, Klimaateffectatlas Esri Nederland (2021)). 

 

Voor alternatieven 2 en 3 is er een oeverafsnijding nodig ter plaatse van De Esch 

polder om de navigeerbaarheid van de Nieuwe Maas te behouden (6-04: 

Effectennotitie Rivierkunde). Hierdoor kan er bij deze alternatieven ter plaatse van 

De Esch polder zoute/ brakke kwel met een hogere concentratie verder landinwaarts 

treden ter plaatse van het huidige natuurgebied. Dit komt door de kortere afstand tot 

de rivier en de hogere zout concentratie van het water.  

Voor alternatief 1 is maar een zeer geringe oeverafsnijding nodig waardoor de 

effecten hiervan als verwaarloosbaar worden geacht. 

   

WATERKWALITEIT 

De mogelijke verandering in grondwater stroomrichting in het 1ste watervoerende 

pakket voor alternatief 4 en 5 kan ook de waterkwaliteit beïnvloeden. Bij eventuele 

aanwezigheid van verontreiniging in dit pakket kunnen deze zich verplaatsen met de 

veranderde stroomrichting. De exacte verplaatsing, grootte en de aanwezigheid van 

verontreinigingen moet in een latere fase van de studie eerst worden onderzocht. 

Naar verwachting zullen deze gevolgen aanvaardbaar zijn en is de verontreiniging 

bij de oude gasfabriek de enige grote verontreiniging langs het tracé. 

5.5 (afval)Waterleidingen 
Aan de noordelijke oever nabij de Esch bevindt zich het hoofdkantoor van Evides 

Waterbedrijf en Afvalwaterzuiveringsinstallatie Kralingseveer van 

Hoogheemraadschap SK. Bij deze installaties bevindt zich ook belangrijke 

infrastructuur voor het in bedrijf zijn. Parallel aan de Stadionweg aan de zuidelijke 

oever bevinden zich vuilwater leiding van Evides, welke met een diameter tot 1.600 

millimeter de oversteek maken naar de noordelijk oever in bocht A. Aan de 

noordelijke oever maken ze een bocht parallel aan de primaire kering tot aan het 

waterbedrijf. Alle conflicten van de ontwerpalternatieven met deze leidingen zijn 

samengevat in Tabel 8. De belangrijkste knelpunten:  

 Alternatief 1: de brug is ontworpen op de plek van de overbrugging van de 

Evides waterleidingen. De fundering van de pijlers moet met een 

overkluizing onder de bodem van de Nieuwe Maas worden gerealiseerd. 

Dit lijkt om praktische reden slecht uitvoerbaar. Verlegging van de leiding 

lijkt de enige optie (uitgangspunt voor de kostenraming). 

 Alternatief 2: de aanlanding / landhoofd van de brug aan de noordelijke 

kade komt ter plaatse van de waterleidingenpositie. Zeer waarschijnlijk 

directe kruising. 

 Alternatief 5: de opening van de autotunnel aan de noordelijke kade komt 

ter plaatse van de waterleidingpositie. Zeer waarschijnlijke directe kruising. 
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 Alternatief 6: zeer waarschijnlijk directe kruising van de tramtunnel met de 

waterleiding. Een verlegging van de leiding lijkt de enige optie 

5.6 Waterveiligheid 
Alle alternatieven kruisen meerdere waterkeringen die de stad bij hoogwater in de 

Nieuwe Maas moeten beschermen. Het betreft een primaire kering aan de zuidzijde 

van de Nieuwe Maas (beheer: Waterschap Hollandse Delta), een regionale kering 

bij de Esch (beheer: Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard) en een 

primaire kering bij de Esch (beheer: Hoogheemraadschap Schieland en de 

Krimpenerwaard). De primaire kering bij de Esch is nooit voltooid en mist verharding 

van het buitentalud doordat de keringsfunctie deels wordt gedragen door de polder 

en de regionale kering die vóór de dijk liggen. Naar het voldoen aan normen en eisen 

van deze regionale kering loopt een onderzoek van de gemeente Rotterdam. De 

tafelhoogte van de primaire waterkeringen is minimaal NAP +3,95 m. Uit de AHN4 

volgt dat in de praktijk deze primaire keringen zo’n NAP + 5,0 m hoog zijn. De 

regionale kering heeft een hoogte van zo’n NAP +3,9 m. Er dient 2,0 meter marge 

gehouden te worden boven de tafelhoogte voor toekomstige dijkversterking. In de 

opgestelde ontwerpen van de alternatieven nog geen invulling gegeven aan deze 2 

meter marge voor toekomstige dijkversterking. Nadere afstemming met de 

waterschappen is nodig bij verdere uitwerking. 

 

Figuur 5: Waterkeringen om projectgebied. 

Alternatief 1, 2 en 3 hebben alle drie landhoofden voor of op de keringen waarbij de 

weg minimaal op het huidige niveau van het dijklichaam komt te liggen (Figuur 6). 

Hierdoor hoeven er in de keringen geen coupures toegepast te worden en wordt 

nergens een kruin van een waterkering verlaagd.  

 

Tijdens de aanleg van alternatieven 1,2 en 3 moeten werkzaamheden worden 

uitgevoerd binnen de beschermingszone van de kering. Deze werkzaamheden zijn 

vooral oppervlakkig en hebben daarmee minimale effecten op de waterveiligheid. 
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Figuur 6: Principe landhoofd en dijklichaam (alternatief 1, 2 en 3) 

Wanneer de dijken moeten worden verhoogd, kan dit mogelijk problemen opleveren 

met waar de brug aanlandt. In dit geval moet de weg mogelijk worden opgehoogd of 

een dient een coupure te worden aangelegd. 

 

In alternatief 4 worden alle geboorde tunnels (zowel fiets- en voetgangers tunnel als 

metro) middels waterkerende schuiven afsluitbaar gemaakt aan beide zijdes. 

Hierdoor kan in het geval van een lek in de tunnel enkel de tunnel zelf onderlopen 

tot aan de waterkerende schuif. Ook bij een overstroming aan één zijde van de rivier 

kan het water niet via de tunnel naar de andere kant van de rivier stromen. De 

geboorde tunnel komt zodanig diep te liggen dat er geen effecten op de stabiliteit 

van de waterkeringen worden voorzien. 

 

In alternatief 5 wordt een combinatie gebruikt van waterkerende schuiven voor de 

metrotunnels en kanteldijken voor de tunnelmonden van de verkeerstunnel. De 

kanteldijken krijgen een hoogte van NAP +5,5 m waarmee deze hoger zijn dan de 

primaire keringen waar de kanteldijken achter liggen en er pas bij een waterhoogte 

van NAP +5,5 m of hoger water in de tunnelmond kan stromen. In Figuur 7 is een 

dwarsprofiel weergegeven van de zuidelijke tunnelmonding van de verkeerstunnel. 

De aanleg van de tunnel onder de waterkering door (waar de afzinktunnel op 

aansluit) moet waarschijnlijk in een open bouwkuip worden gerealiseerd, waardoor 

de waterkering tijdelijk onderbroken wordt door de bouwkuip. Dit is complex en 

brengt risico’s met zich mee voor de stabiliteit van de waterkering. 

 

 

Figuur 7: Tunnelmonding zuid verkeerstunnel alternatief 5. 

In alternatief 6 worden in de tramtunnel geen waterkerende schuiven toegepast maar 

wordt doormiddel van een kanteldijk maaiveld het instromen van water in de tunnel 

worden tegengegaan. Ook hier geldt dat deze kanteldijk tot op het niveau van NAP 

+5,5 m reikt. Pas wanneer water hoger dan dit niveau komt te staan, kan er water in 

de tunnel stromen. Een dwarsprofiel van de tunnelmonding van de tramtunnel is 

weergegeven in Figuur 8. 

 

De aanleg van de tunnel onder de waterkering door (waar de afzinktunnel op 

aansluit) moet waarschijnlijk in een open bouwkuip worden gerealiseerd, waardoor 

de waterkering tijdelijk onderbroken wordt door de bouwkuip. Dit is complex en 

brengt risico’s met zich mee voor de stabiliteit van de waterkering. 
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Figuur 8: Tunnelmonding zuid tramtunnel alternatief 6. 
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6 Beoordeling en maatregelen

6.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de aspecten rondom waterkwantiteit, 

waterkwaliteit en waterveiligheid voor ieder alternatief en beoordeeld de 

belangrijkste resultaten.  

6.2 Conclusie toets wettelijk kader / beleidskader 
In navolgende tabellen zijn alle effecten op de alternatieven beoordeeld met de in 

paragraaf 3 beschreven methode. In Tabel 7 voor oppervlaktewater, 

hemelwaterafvoer en grondwater. Tabel 8 toont de beoordeling voor de alternatieven 

op (afvalt)waterleidingen en in Tabel 9 zijn de beoordeling voor waterkwaliteit en 

waterveiligheid samengevat.  

 

Effecten waarvoor mogelijk mitigerende maatregelen getroffen dienen te worden zijn 

weergegeven in de gele vlakken in de tabellen. Het dempen van hoofdwatergangen 

en potentiële opstuwing van grondwater zijn hier voorbeelden van. Deze 

maatregelen moeten in overeenstemming met de waterschappen en Gemeente 

Rotterdam worden onderzocht en uitgevoerd. 

 

De belangrijkste beperkingen die uit de beoordeling naar voren komen zijn in het 

rood aangegeven en hebben betrekking tot de waterleidingen van Evides. Met name 

de overbrugging zoals ontworpen in alternatief 1, waarbij de fundering van de brug 

in de waterbodem bovenop de waterleiding moet komen, is een risicovol knelpunt.  

 

Voor de waterkwaliteit worden de belangrijkste negatieve effecten, dan wel mild, 

veroorzaakt door het dempen van waterlopen, toename in verharding of de toename 

van zoute kwel in de Esch Polder. 

 

 

 

 

Tabel 7: Beoordeling alternatieven vs. Waterkwantiteit: oppervlaktewater, hemelwater en 

grondwater. 

Alternatief Oppervlaktewater Hemelwaterafvoer Grondwater 

1. Brug 

West 

 ZUID: 

meekoppelkansen 

voor het aanleggen 

van bergingskratten 

t.p.v. tramlijn op 

maaiveld. 

 

2. Brug 

Bocht A 

ZUID: Dempen van 

duiker 

hoofdwatergang 

t.p.v. verdiepte 

ligging Zuidplein. 

 ZUID: Verdiepte 

ligging kan 

opstuwing van 

grondwater 

veroorzaken in 

grondwaterspiegel 

3. Brug 

Bocht B 

 ZUID:  

Meekoppelkansen 

voor het aanleggen 

van bergingskratten 

t.p.v. tramlijn op 

maaiveld. 

 

4. Tunnel 

Bocht A 

  ZUID: Geboorde 

tunnel kan 

opstuwing van 

grondwater 
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Alternatief Oppervlaktewater Hemelwaterafvoer Grondwater 

veroorzaken in 1e 

wvp. 

5. Tunnel 

Bocht B 

NOORD: 2e 

Tunnelbuis 2m-mv? 

Dempen van duiker 

hoofdwatergang.  

 

 ZUID: Geboorde 

tunnel kan 

opstuwing van 

grondwater 

veroorzaken in 1e 

wvp 

6. Tunnel 

Tram 

ZUID: Dempen van 

duiker 

hoofdwatergang 

t.p.v. verdiepte 

ligging Zuidplein.  

 ZUID: Verdiepte 

ligging kan 

opstuwing van 

grondwater 

veroorzaken in 

grondwaterspiegel 

Tabel 8: Beoordeling alternatieven vs. waterkwaliteit: waterleiding. 

Alternatief Waterleiding 

 Kade zuid Kade noord Kade noord  

achter kering 

1. Brug 

West 

Landhoofd en 

poer mogelijk 

bovenop locatie 

leiding. Kruising 

ondersteunen 

d.m.v. 

overkluizing. 

Landhoofd en poer 

mogelijk bovenop 

locatie leiding. Kruising 

ondersteunen d.m.v. 

overkluizing.  

 

*t.p.v. bodem 

Nieuwe Maas. 

Fundering pijlers 

op leiding. 

Voorgestelde 

overkluizing 

praktisch slecht 

uitvoerbaar. 

2. Brug 

Bocht A 

 Aanlanding direct t.p.v. 

leiding. Kruising op 

hoogte leiding. 

 

Alternatief Waterleiding 

 Kade zuid Kade noord Kade noord  

achter kering 

3. Brug 

Bocht B 

   

4. Tunnel 

Bocht A 

  Metro tracé 

onder leidingen, 

geen conflict. 

Fietstunnel 

mogelijk directe 

kruising met 

leiding. 

5. Tunnel 

Bocht B 

 Autotunnel opening 

t.p.v. leidingen. Direct 

conflict. 

Metrotunnel 

onder leidingen, 

autoweg op 

maaiveld. 

Mogelijk conflict. 

6. Tunnel 

Tram 

Tracé t.p.v. 

leidingen, 

mogelijke kruising 

en conflict. 

Tracé t.p.v. leidingen, 

mogelijke kruising en 

conflict. 
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Tabel 9: Beoordeling alternatieven vs. Waterkwaliteit en -veiligheid. 

Alternatief Oppervlakte- 
water 

Hemelwater- 
afvoer 

Grond-
water 

Water-veiligheid 

WATERKWALITEIT 
1. Brug 
West 

 ZUID, 
toename 
vervuiling 
hemelwater. 

 Toekomstige 
verhoging 
primaire 
waterkering 
lastiger en 
werkzaamheden 
binnen 
beschermings-
zone 

2. Brug 
Bocht A 

ZUID, demping 
watergang door 
verdiepte 
ligging. 

ZUID, 
toename 
vervuiling 
hemelwater. 
NOORD, 
geringe 
toename 
vervuiling 
hemelwater. 

NOORD, 
Oever- 
afsnijding 
verhoogd 
mogelijk 
zoute kwel 
De Esch 
polder. 

Toekomstige 
verhoging 
primaire 
waterkering 
lastiger en 
werkzaamheden 
binnen 
beschermings-
zone 

3. Brug 
Bocht B 

 ZUID, 
toename 
vervuiling 
hemelwater. 
NOORD, 
geringe 
toename 
vervuiling 
hemelwater. 

NOORD, 
Oever- 
afsnijding 
verhoogd 
mogelijk 
zoute kwel 
De Esch 
polder. 

Toekomstige 
verhoging 
primaire 
waterkering 
lastiger en 
werkzaamheden 
binnen 
beschermings-
zone 

4. Tunnel 
Bocht A 

  ZUID, 
Verplaatsin
g mogelijke 
verontreini
ging, nader 
onderzoek 
vereist.  

Tunnel onder 
dijken 
(mitigerende 
maatregel 
waterkerende 
schuiven) 
 

Alternatief Oppervlakte- 
water 

Hemelwater- 
afvoer 

Grond-
water 

Water-veiligheid 

WATERKWALITEIT 
5. Tunnel 
Bocht B 

NOORD, 
demping duiker 
door tunnel. 

 ZUID, 
Verplaatsin
g mogelijke 
verontreini
ging, nader 
onderzoek 
vereist. 

Tunnel onder 
dijken 
(mitigerende 
maatregel 
waterkerende 
schuiven en 
kanteldijk) 
 

6. Tunnel 
Tram 

ZUID, demping 
watergang door 
verdiepte 
ligging. 

NOORD, 
geringe 
toename 
vervuiling 
hemelwater. 

 Tunnel onder 
dijken 
(mitigerende 
maatregel 
waterkerende 
schuiven en 
kanteldijk) 
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7 Conclusie

Alternatief 1 heeft de meeste negatieve effecten, van de voorgestelde alternatieven, 

op de kritieke waterleidingen van Evides door het plaatsen van constructies direct 

boven op de huidige ligging hiervan. Voor oppervlaktewater en grondwater heeft het 

nagenoeg geen effecten. Voor hemelwaterafvoer kunnen positieve effecten bestaan 

door het creëren van extra bergingsmogelijkheden tijdens de ontwikkeling van de 

tramlijn. Ter plaatse van het zuidelijke tramtracé zijn er geringe negatieve effecten 

voor de kwaliteit van het afstromende hemelwater door de toename in verharding. 

De waterveiligheid wordt beïnvloed door tijdelijke werkzaamheden op de 

waterkeringen en het bemoeilijken van het ophogen van de keringen in de toekomst. 

 

Alternatief 2 heeft door de verdiepte ligging van het tramspoor negatieve effecten 

voor het oppervlaktewater en het grondwater door respectievelijk het dempen van 

een hoofdwatergang en mogelijke opstuwing. De impact en grootte van de 

opstuwing moet nader worden onderzocht, maar is naar verwachting minimaal zijn. 

De aanlanding van de brug aan de noordoever komt vermoedelijk ter plaatse van de 

huidige waterleiding en is hierdoor een negatief effect. De kwaliteit van 

oppervlaktewater wordt negatief beïnvloed door het dempen van een watergang. 

Door toename in verharding zijn er geringe negatieve effecten voor de kwaliteit van 

het hemelwater afvoer. Bovendien neemt de zoute kwel toe ter plaatse van de Esch 

polder door de oeverafsnijding. De waterveiligheid wordt beïnvloed door tijdelijke 

werkzaamheden op de waterkeringen en het bemoeilijken van het ophogen van de 

keringen in de toekomst. 

 

Voor alternatief 3 bestaan positieve effecten voor hemelwaterafvoer door het creëren 

van extra bergingsmogelijkheden tijdens de ontwikkeling van de tramlijn. Er zijn geen 

negatieve effecten naar voren gekomen voor de waterkwantiteit bij dit ontwerp. Voor 

de waterkwaliteit bestaan geringe negatieve effecten voor het hemelwater door de 

toename in verharding en een toename in zoute kwel door de oeverafsnijding. Met 

enkel geringe negatieve effecten en positieve effecten wat betreft de waterkwantiteit, 

waterkwaliteit en waterveiligheid maakt ‘Brug bocht B’ het beste alternatief voor de 

nieuwe oeververbinding. De waterveiligheid wordt beïnvloed door tijdelijke 

werkzaamheden op de waterkeringen en het bemoeilijken van het ophogen van de 

keringen in de toekomst. 

 

Bij alternatief 4 kan de geboorde tunnel opstuwing veroorzaken van het grondwater. 

Bovendien heeft de entree van de fietstunnel een mogelijk conflict met de 

waterleidingen aan de noordoever. De waterkwaliteit wordt maar in geringe mate 

beïnvloed. De opstuwing van grondwater kan mogelijke verontreinigingen 

verplaatsen. De tunnel moet worden uitgerust met waterkerende schuiven om de 

waterveiligheid te waarborgen. Dit maakt ‘Tunnel Bocht A’ een relatief gunstig 

tunnelalternatief voor de oeververbinding.  

 

Alternatief 5 heeft, net als in alternatief 2, door de verdiepte ligging van het 

tramspoor, negatieve effecten voor het oppervlaktewater en het grondwater door 

respectievelijk het dempen van een hoofdwatergang en mogelijke opstuwing. 

Bovendien heeft de entree van de autotunnel een mogelijk conflict met de 

waterleiding aan de noordoever. De kwaliteit van het oppervlaktewater wordt 

negatief beïnvloed door onderbreken van een waterloop ter plaatse van de 

noordelijke oever. Daarnaast zijn er voor de tunnel waterkerende schuiven nodig om 

de waterveiligheid te waarborgen.  

 

Voor alternatief 6 gelden dezelfde negatieve effecten voor oppervlaktewater en 

grondwater door de verdiepte ligging zoals voor alternatieven 2 en 5, zowel 

kwantitatief als kwalitatief. Daarnaast kruist de overgang van tunnel naar verhoogde 

ligging voor de tram aan de noordoever met de waterleiding. De toename in 

verharding heeft ook geringe negatieve effecten op de kwaliteit van het hemelwater.  
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Al met al zijn er geen duidelijke showstoppers op het gebied van water kwantiteit, 

waterkwaliteit en waterveiligheid. De effecten van de alternatieven verschillen van 

elkaar maar de problemen/conflicten zijn over het algemeen op te lossen. De 

belangrijkste punten om rekening mee te houden bij de keuze van het alternatief zijn 

als volgt: 

 

 Conflicten met grote (1600 mm) leidingen Evides in alternatief 1, 2 en 5. 

 Lastige kruising verdiepte ligging trambaan en hoofdwatergang OAF-5335 in 

alternatief 5. 

 Lastige kruising verdiepte ligging trambaan en hoofdwatergang H46603 in 

alternatief 2 en 6. 

 Bemoeilijken toekomstig ophogen primaire waterkeringen in alternatief 1, 2 en 

3. 
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