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1 Doel rapportage

Het voorliggende achtergrondrapport betreft het onderzoek Ecologie ten behoeve 

van de effectbeoordeling van de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio 

Rotterdam, deelstudie oeververbinding & OV, Zeef 2. Deze rapportage beschouwt 

voor het aspect ecologie de optredende effecten van de zes verschillende 

alternatieven en toetst deze aan vigerende wet- en regelgeving. Daarmee maakt de 

notitie inzichtelijk hoe de alternatieven zich ten opzichte van elkaar verhouden. Dit 

geeft, tezamen met het afwegingskader voor andere aspecten, input om te komen 

tot een voorkeursalternatief. 

 

Tot slot geeft de notitie op hoofdlijnen aan in hoeverre mitigerende en/of 

compenserende maatregelen nodig en mogelijk zijn.  

 

Leeswijzer 

De effectnotitie bestaat uit twee hoofdonderdelen.  

 

1. Effecten van de alternatieven op: 

 Provinciaal beschermde gebieden en gemeentelijke natuurgebieden; 

 Natura 2000-gebieden; 

 beschermde soorten; 

 biodiversiteit. 

Dit is opgenomen in het onderdeel ecologie (hoofdstuk 2 tot en met 4). 

 

2. Effecten van alternatieven op  

 stikstofdepositie.  

Dit is opgenomen in het onderdeel stikstof (hoofdstuk 5). 

 

Per onderdeel gaat de notitie in op de scope, onderzoeksmethode en beoordeling 

van de alternatieven. 

 

In hoofdstuk 5 is de eindbeoordeling van de alternatieven gegeven. 
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2 Ecologie

2.1 Beleidskaders 
Omgevingsvisie gemeente Rotterdam 

De gemeente Rotterdam wil meer groene, aantrekkelijke buitenruimten in  de stad 

en in de regio voor de bewoners voorzien (Omgevingsvisie, 2021). Door zoveel 

mogelijk groene en blauwe verbindingen te herstellen, behouden en verbeteren, 

kunnen zowel mensen als dieren zich verplaatsen rondom Rotterdam. Ook een 

diversiteit aan groenelementen is essentieel voor het behoud van soorten, het 

opvangen van klimaatverandering, economische activiteiten als voedselproductie en 

het voorkomen van plaagdieren zoals de eikenprocessierups.  

 

De biodiversiteit staat in Rotterdam en in de landbouwgebieden onder druk. Het 

aantal soorten vaatplanten en dieren neemt af, wat een direct effect heeft op de 

stand van de natuur in Nederland en Europa. Het heeft gevolgen voor de natuur zelf 

en voor de inwoners. Biodiversiteit is een essentieel onderdeel van een leefbare 

stad. Er ligt een grote opgave voor het herstellen, behouden en versterken van de 

biodiversiteit.  

 

Visie openbare ruimte 

De groenstructuur is gebaseerd op vier principes voor alle schaalniveaus: regio, 

stad, stadsdeel, gebied, wijk, buurt en straat. Voor de openbare ruimte zijn vier 

ambities geformuleerd: 1) Maak meer groen waar een tekort is, waar schakels 

ontbreken en waar in het kader van klimaatadaptatie de nood hoog is. 2) Koester de 

groene parels die er zijn en maak ze toekomstbestendig, juist ook waar de bodem 

daalt. 3) Verbeter diversiteit, natuurwaarden en gebruikswaarden. 4) Verbindt de 

huidige groenstructuur tot een stedelijk en regionaal weefsel voor mens en dier (Visie 

Openbare Ruimte 2019-2029).  

 

Juist de rivieren - Nieuwe Maas, Rotte en Schie bieden een antwoord op de 

verdichting. Midden in de stad, waar de druk op de openbare ruimte toeneemt, zijn 

dit de meest centrale open ruimten. Hier liggen kansen om substantieel nieuwe en 

karakteristieke groene plekken toe te voegen. Vergroenen van de rivieroevers kan 

een bijdrage leveren aan de biodiversiteit, bijvoorbeeld door het faciliteren van meer 

paaiplaatsen voor vissen en het aanleggen vooroevers ter bescherming van dijken 

en kades. Daarnaast levert vergroening van de rivieroevers een belangrijke bijdrage 

aan de reductie van hittestress: de rivieren bieden veel Rotterdammers op fiets- of 

loopafstand een plek voor verkoeling op warme dagen. 

 

Natuurkaart Rotterdam 

De Natuurkaart Rotterdam is opgesteld in opdracht van het college van 

Burgemeester en Wethouders (Natuurkaart Rotterdam, 2014). Volgens het college 

is deze Natuurkaart een goed instrument om de ecologische ambities van de 

gemeente vast te leggen. Dit biedt duidelijkheid voor de burgers, bedrijven en andere 

partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling en het beheer van de stad. Daarbij is 

het wel belangrijk om te benadrukken dat er in de stad en directe omgeving al wel 

gebieden zijn met hoge natuurwaarden, dat er reeds ecologische verbindingen zijn 

(of aangelegd worden) en dat de ecologische kennis van experts betrokken wordt bij 

de ruimtelijke plannen. Maar een duidelijk totaalbeeld van de kansen en ambities 

voor de natuur in en rond Rotterdam ontbrak nog. 

 

Uitvoeringsagenda Biodiversiteit 

Met de Uitvoeringsagenda zet Rotterdam een koers uit om gezamenlijk met 

Rotterdammers en vele andere partners in de stad te werken aan de biodiversiteit. 

De gemeente geeft zo invulling aan de urgentie om de biodiversiteit te verbeteren. 

In de volgende fase van de MIRT-verkenning is het van belang om in het ontwerp 

biodiversiteit mee te nemen alsmede het beheer ervan op de lange termijn. 

2.2 Wet- en regelgeving 
Bij een ruimtelijke ontwikkeling is het vanuit natuurwetgeving van belang om na te 

gaan of de werkzaamheden effect hebben op beschermde natuurwaarden. Het 

volgende wettelijk kader is gehanteerd: 
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 Wet natuurbescherming (Wnb), onderdelen beschermde soorten, beschermde 

gebieden en beschermde houtopstanden; 

 Provinciaal beleid (provinciale Verordening):  beschermde gebieden die vallen 

onder het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en belangrijke weidevogelgebieden 

in de provincie Zuid-Holland. 

 

Aanvullend zijn de ambities en visie van de gemeente Rotterdam meegenomen, 

zoals de natuurparels en natuurkaart.  

2.3 Onderzoeks- en beoordelingsmethodiek 
In het beoordelingskader voor de MIRT verkenning regio Rotterdam zijn de 

aspecten, zoals hieronder in Tabel 1 meegenomen. 

Tabel 1: Beoordelingsaspecten op het gebied van ecologie 

Aspect  Criterium Parameter  Methode  
Beschermde 
gebieden 

Natura 2000-
gebieden  

Verstoring Kwalitatief  

NNN-gebieden Verstoring Kwalitatief  
Doorsnijding  Kwalitatief  
Gevolgen op actuele en 
potentiële kenmerken en 
waarden 

Kwalitatief  

Ecologische 
verbindingszone  

Aantasting van ecologische 
verbindingszone(s) 
 

Kwalitatief 

Effect op 
groenstructuren 
(‘natuurparels’) 

Aantasting groen en/of 
bomen 

Kwalitatief (grove 
inschatting impact op 
bestaande 
groenstructuren) 

Tijdelijke effecten op 
gebieden / 
(aanlegfase) 

 Kwalitatief  

Beschermde 
soorten en 
biodiversiteit 

Beschermde soorten Verwacht voorkomen en 
effecten op beschermde 
soorten (Wet 
natuurbescherming) 

Kwalitatief 

Biodiversiteit Soortenrijkdom Kwalitatief aan de 
hand van 
bureauonderzoek met  
aanbevelingen voor 
veldonderzoek. 

Tijdelijke effecten op 
soorten (aanlegfase) 

Verstoring Kwalitatief 

 

 

2.3.1. Onderzoeksmethodiek 

Beschermde gebieden 

Er is gekeken naar mogelijke effecten van de voorgenomen werkzaamheden op 

beschermde natuurgebieden in de omgeving. Beschermde gebieden die zijn 

meegenomen in deze effectstudie omvatten: Natura 2000-gebieden, het 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) en belangrijke weidevogelgebieden in provincie 

Zuid-Holland. Hierbij zijn brongegevens van de provincie Zuid-Holland gebruikt. 
 

Voor de effectbepaling is gekeken naar ruimtebeslag op beschermde gebieden en, 

indien relevant, naar mogelijke indirecte effecten. Voor de Natura 2000-gebieden is 

ook aangegeven of er vervolgstappen nodig zijn vanwege stikstofdepositie. Voor alle 

natuurgebieden is onderzocht of ze ook externe werking kennen. Dat wil zeggen dat 

de bescherming van het gebied ook bij activiteiten rondom het natuurgebied geldt. 

Dit is aan de orde voor de Natura 2000-gebieden. De provincie Zuid-Holland past 

met betrekking tot het NNN geen externe werking toe. Op basis van de 

effectbepaling is aangegeven welke vervolgstappen nodig zijn. De provinciale 

ruimtelijke verordening van de provincie Zuid-Holland voorziet op het in stand 

houden van de wezenlijke kenmerken en waarden binnen weidevogelgebieden. 

 

Beschermde soorten 

Er is een inventarisatie gedaan naar bestaande verspreidingsgegevens van 

beschermde soorten flora en fauna, zoals opgenomen in de Wet natuurbescherming. 

Voor de bureaustudie zijn de verspreidingsgegevens uit de Nationale Databank 

Flora en Fauna (NDFF) geraadpleegd. Hierbij zijn gegevens van de afgelopen 5 jaar 

in (de omgeving van) het plangebied geraadpleegd. Als zoekgebied is een afstand 

van tenminste 2 kilometer  tot het plangebied gehanteerd. Aan de hand van een 

globale inschatting van het aanwezige habitat is een beoordeling gemaakt van welke 

soorten een effect door de ingreep kunnen ondervinden.  

 

Gemeentelijk beleid 

De digitale bronnen van de gemeente Rotterdam zijn geraadpleegd voor 

kaartmateriaal en informatie over de gewenste ontwikkelingen, ambities en 

natuurparels binnen de gemeente.  
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2.3.2. Beoordelingsmethodiek 

De criteria voor de beschermde gebieden, beschermde soorten en biodiversiteit 

zoals besproken in tabel 1 worden beoordeeld. In Tabel 2 is weergegeven hoe de 

beoordeling voor voorliggend onderzoek uitgewerkt is.  De potentiële effecten zijn 

beoordeeld met een vijfpuntenschaal welke loopt van zeer positief tot zeer negatief. 

De focus ligt hierbij op de verschillen tussen de zes alternatieven. Waar de 

alternatieven gelijk zijn zal niet besproken worden.  

2.3.3. Alternatieven 

De zes alternatieven die zijn onderzocht, staan in Figuur 1 opgenomen. De eerste 

drie alternatieven gaan uit van een brugverbinding (west, bocht A en bocht B) en een 

tramverbinding tussen Kralingse Zoom en Zuidplein, waarbij de brug ook 

toegankelijk is voor fietsers en voetgangers. In alternatief 3 maakt ook autoverkeer 

gebruik van de brug. De alternatieven 4 en 5 gaan uit van een metroverbinding 

tussen Kralingse Zoom en Zuidplein, met een daarnaast een korte eigen tunnel voor 

fietsers en voetgangers. In alternatief 5 is ook rekening gehouden met een 

tunnelbuis voor autoverkeer. Het zesde alternatief gaat uit van een vergelijkbaar 

tracé als alternatief 2, alleen dan met gebruik van een tramtunnel (en daarnaast 

fietsers en voetgangers) in plaats van een brug. 

 

Alle alternatieven kennen daarnaast een HOV-busverbinding tussen Rotterdam CS 

en Zuidplein via de Maastunnel. Variatie in de alternatieven zit in de wijze van 

verknopen bij Dijkzigt en de route op zuid via de Pleinweg of Carnissesingel. 

 

 

 

 

Tabel 2: 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 

beschermde soorten met 

vrijstelling  

- - Zeer 

negatieve 

effecten  

Afname areaal of 

externe effecten 

Aantasting vaste rust- en 

verblijfplaatsen Nationaal- of 

Europees beschermde soorten 

zonder vrijstelling 
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Figuur 1: de zes onderzochte ov en oeververbindingen 



 

  

 

9 MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam / 6-06 Effectnotitie Ecologie  / Proj.nr. MN002447 / Definitief / 27 juli 2022 

 

MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam / 6-06 Effectnotitie Ecologie  / Proj.nr. MN002447 / Definitief / 8 augustus 2022 

 

9 

3 Beschermde gebieden

3.1 Natura 2000- en beschermde weidevogelgebieden 
Voor alle alternatieven geldt dat het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied en 

weidevogelgebied op minimaal 4 kilometer afstand ligt. Gezien de ligging te midden 

van stedelijk gebied, zal verstoring door geluid, licht of trillingen niet aan de orde zijn. 

Een toename in stikstofdepositie in de gebruiksfase is voor alle zes alternatieven 

niet te verwachten (zie hoofdstuk 5).  

  

Figuur 2: Overzichtskaart met aangeduid de Natura 2000-gebieden, beschermde 

weidevogelgebieden en het Natuurnetwerk Nederland. Het projectgebied met de nieuwe 

oeververbinding en ov-verbindingen bevindt zich in – en is weergegeven in - de rode cirkel. 

 

 

 

 

3.2 NNN-gebieden 
De Esch en het Eiland van Brienenoord behoren tot het NNN. Alternatief 1, 4 en 6 

leggen geen ruimtebeslag op NNN. Deze alternatieven zijn niet binnen NNN gelegen 

(alternatief 1) of lopen ondergronds onder het NNN door (alternatieven 4 en 6). 

Alternatief 2 loopt met een trambaan op het maaiveld door het meest westelijke deel 

van De Esch. Bij alternatief 3 loopt een trambaan over een civiele constructie door 

het NNN van De Esch en het Eiland van Brienenoord heen. Alternatief 5 is een 

combinatie van een weg voor autoverkeer op het maaiveld, tunnelmond en een 

metrobaan door NNN. Voor alternatieven 2, 3 en 5 betreft het ruimtebeslag op het 

NNN het aan te tasten oppervlakte en het areaal dat door de ingreep niet meer als 

NNN kan functioneren.  

 

De wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN worden daardoor aangetast, wat 

in beginsel niet toegestaan is in een nieuw omgevingsplan. In de 

Omgevingsverordening wordt gesteld dat een omgevingsplan niet wordt toegestaan 

indien activiteiten de instandhouding en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken 

en waarden van die gebieden significant beperken, of die leiden tot een significante 

vermindering van de oppervlakte, kwaliteit of samenhang van die gebieden 

(Omgevingsverordening Zuid-Holland, 2022). De wezenlijke kenmerken en waarden 

omvatten onder andere kwaliteiten zoals rust- en stilte in het gebied en de  reeds 

aanwezige beheertypes. Alternatief 2 tast een strook bomen en struweel aan door 

de aanleg van een trambaan, alternatief 3 loopt met een civiele constructie over het 

gebied heen en alternatief 5 heeft een weg voor autoverkeer door De Esch heen. 

Voor alle alternatieven moet worden onderzocht in hoeverre de wezenlijke 

kenmerken en waarden van het gebied worden aangetast (zoals afname van stilte 

of donkerte, aantasting beheertypes, etc.). Hiervoor zijn een quickscan ecologie, 

eventuele vervolgonderzoeken en een Nee, tenzij-toetsing benodigd. Afhankelijk 

van welke waarden worden aangetast, is gelijkwaardige compensatie benodigd, 

waarbij de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN in stand worden 

gehouden.  
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Figuur 3: Overzichtskaart van de alternatieven en het Natuurnetwerk Nederland. In deze 

kaart lijkt alternatief 1 binnen het NNN-gebied te liggen. Wanneer in detail wordt ingezoomd, 

dan ligt het tracé net ten westen van het NNN-gebied. 

3.3 Verbindingszones en versnippering 
Diverse verbindingen en kerngebieden zoals gedefinieerd in de Natuurkaart 

Rotterdam worden door de alternatieven aangetast. De getijdennatuur van De Esch, 

de getijdennatuur van het Eiland van Brienenoord en de groene wijkdooradering 

langs diverse straten worden in meer of mindere mate door de zes alternatieven 

geraakt (Figuur 3). De Natuurkaart is niet gedetailleerd genoeg om uitsluitsel te 

geven waar de alternatieven precies de elementen raken en wat daardoor de 

effecten zijn. Een gericht veldbezoek is benodigd om deze elementen in kaart te 

brengen. In deze paragraaf is in algemene zin besproken, wat de te verwachten 

effecten zijn. 

 

Alternatief 4 tast naar verwachting geen structuren aan doordat dit alternatief vrijwel 

volledig ondergronds is gelegen. Alternatieven 1 t/m 3 en 6 raken mogelijk groene 

wijkdooradering langs de Kralingse Zoom door de aanleg van een trambaan. 

Alternatief 1 betreft een trambaan op het maaiveld. Alternatief 2, 3 en 6 hebben een 

kleiner effect dan alternatief 1, doordat deze alternatieven zich op een civiele 

constructie bevinden waardoor verbindende elementen op het maaiveld in de nieuwe 

situatie deels teruggebracht kunnen worden onder het viaduct. Alternatief 1 en 2 

tasten groene wijkdooradering aan de zuidkant van oevers van de Nieuwe Maas 

aan, doordat daar de brugdelen aan land komen. Alternatief 1, 3 en 5 hebben 

aanpassingen in de vorm van trambanen of een weg voor autoverkeer langs het 

Stadionpark, waar groene wijkdooradering aanwezig is. Afhankelijk van hoeveel 

groene wijkdooradering wordt aangetast en of de doorstroming wordt beperkt, treedt 

een versnipperend effect op voor de aanwezige dieren.  

 

Alternatief 2, 3 en 5 tasten de getijdennatuur van De Esch aan. Alternatieven 2 en 3 

lopen met een trambaan of civiele constructie door De Esch heen, waarbij alternatief 

2 aan de westzijde blijft en alternatief 3 De Esch oversteekt. Door de aanleg van een 

civiele constructie voor alternatief 3 over De Esch heen, treedt naar verwachting 

geen versnipperend effect op, omdat dieren zich tussen de pilaren van de verhoogde 

trambaan heen kunnen verplaatsen. Hetzelfde geldt voor alternatief 3 bij het Eiland 

van Brienenoord. Bij alternatief 5 loopt een weg voor autoverkeer met metrobaan De 

Esch in, die ondergronds gaat voor het aanwezige meer. Voor de alternatieven 2, 3 

en 5 is aantasting van getijdennatuur onvermijdelijk. Versnippering kan mogelijk 

plaatsvinden. Veldbezoek is benodigd om de verbindende elementen op locatie in 

kaart te brengen en aan de ontwerpen te toetsen.  

3.4 Groenstructuren (natuurparels) 
De relevante natuurparels uit de Natuurkaart Rotterdam zijn De Esch en het Eiland 

van Brienenoord. De Esch betreft een historische polder. Het Eiland van Brienenoord 

betreft een opgeslibte zandplaat die is opengesteld voor recreatie en volkstuinen. 

Alternatieven 1, 4 en 6 hebben geen effect op de natuurparels. Bij alternatief 2 zal 

een tram door de meest westelijke rand van De Esch lopen. Alternatief 3 verloopt 

met een civiele constructie over De Esch en het Eiland van Brienenoord heen. 

Alternatief 5 loopt via een autoweg en metrobaan De Esch in, voordat deze 

ondergronds gaat. Alternatieven 3 en 5 hebben naar verwachting een groter effect 

op het historische karakter van De Esch dan alternatief 2. 
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Figuur 4: Overzichtskaart met aangeduid belangrijke verbindingen (Bron: Natuurkaart 

Rotterdam).  

 

Door de ingrepen van alternatieven 3 en 5 verandert het aangezicht van het gebied. 

De historische polder is in de huidige situatie rustig, en landschappelijke elementen 

die wijzen op de geschiedenis zijn aanwezig, zoals polderverkaveling en kleine 

bosschages. De aanleg van een civiele constructie en een weg voor 

autoverkeer/metrobaan binnen dit gebied doorsnijdt de historische elementen en 

moderniseert het aangezicht. Dit is niet in lijn met de kenmerken van de natuurparel 

De Esch. Alternatief 2 tast het karakter in mindere mate aan, doordat de trambaan 

over een strook in bijna het meest westelijke punt van het gebied loopt. Voor het 

Eiland van Brienenoord is het effect beperkter doordat de civiele constructie over de 

westelijke punt loopt. Daarbij is het Eiland van Brienenoord reeds in gebruik voor 

diverse doeleinden, waardoor een nieuw gebruik beter in het karakter past.  

 

 

3.5 Tijdelijke effecten aanleg 
Voor de alternatieven 4 t/m 6 worden tunnels onder de Nieuwe Maas door gegraven. 

Alternatief 4 heeft daarbij het minste effect op het maaiveld, omdat het merendeel 

ondergronds wordt geboord. De startschachten worden in het bebouwde gebied 

ingericht, buiten beschermde gebieden. De startschacht ten noorden van de Nieuwe 

Maas is beoogd op de sportvelden aan de Kralingse Zoom. Deze sportvelden zijn 

bestempeld als parkbos in de Natuurkaart van de gemeente Rotterdam. Ook is een 

startschacht bij de Coen Moulijnweg voorzien (alternatief 5), waar groene 

wijkdooradering aanwezig is. Na afloop van de werkzaamheden kunnen de locaties 

van de schachten wel naar de oorspronkelijke situatie worden teruggebracht, 

waardoor de aantasting tijdelijk is.  

 

Alternatief 5 heeft vanaf de Kralingse Zoom tot in De Esch een openbouwputtunnel. 

Voor de openbouwputtunnel wordt de groene wijkdooradering, getijdengebied en 

NNN van De Esch aangetast. Ter hoogte van het Stadionpark wordt door de 

openbouwputtunnel ook groene wijkdooradering aangetast. Voor het plaatsen van 

de zinktunnel in de Nieuwe Maas wordt een groot deel van de polder bij De Esch als 

bouwterrein gebruikt. Daarbij moeten ook tijdelijke dijken worden aangelegd. 

Alternatief 6 heeft ook een zinktunnel, maar het effect op De Esch is kleiner, doordat 

een kleiner werkterrein is benodigd en deze zich meer aan de rand van de NNN 

bevindt. Bij aantasting van het NNN zijn vervolgstappen zoals besproken bij 

paragraaf 3.2 aan de orde.  

 

Alternatieven 1, 2, 3 en 6 hebben tijdelijke effecten binnen de bebouwde delen van 

de stad, doordat delen van de trambaan ondergronds of over een civiele constructie 

verlopen. Om de trambaan ondergronds aan te leggen moet een deel van de straat 

tijdelijk worden opengebroken, waarbij mogelijk groene wijkdooradering of 

getijdennatuur wordt aangetast. Hetzelfde geldt voor de aanleg van de civiele 

constructie. Na aanleg kan de oorspronkelijke situatie op het maaiveld weer worden 

hersteld. Alternatieven 2, 3, 5 en 6 lopen daarbij door NNN heen, waarbij alternatief 

6 alleen in de tijdelijke situatie ruimtebeslag op NNN heeft. Bij aantasting van het 

NNN zijn vervolgstappen zoals besproken bij paragraaf 3.2 aan de orde. 

 

 



 

  

 

12 MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam / 6-06 Effectnotitie Ecologie  / Proj.nr. MN002447 / Definitief / 27 juli 2022 

 

MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam / 6-06 Effectnotitie Ecologie  / Proj.nr. MN002447 / Definitief / 8 augustus 2022 

 

12 

 

3.6 Beoordeling 
In onderstaande tabel zijn de te verwachten effecten op de beschermde gebieden 

weergegeven.   

Tabel 3: 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 - - 

 

3.7 Mitigerende maatregelen 
Op hoofdlijnen is gekeken naar mogelijk mitigerende maatregelen. Mitigatie is 

mogelijk bij het inrichten van de tijdelijke voorzieningen, zoals het opslaan van 

materiaal, de werklocaties en het gebruik van materieel. Door te kiezen voor 

verharde locaties waar geen groen aanwezig is blijft de groene wijkdooradering, de 

getijdennatuur en het NNN behouden. In de planvorming wordt aanbevolen te kiezen 

voor de opties waar getijdennatuur, groene wijkdooradering en NNN zoveel mogelijk 

gespaard blijven.  

 

Mitigatie kan bij het NNN plaatsvinden door tijdens de werkzaamheden en in de 

nieuwe situatie te kiezen voor maatregelen die de effecten op het NNN zo klein 

mogelijk maken. Denk hierbij aan beperking van uitstraling van licht naar de 

omgeving, kiezen voor werkwijzen waarbij zo min mogelijk trillingen en geluid 

worden geproduceerd en activiteiten alleen tussen zonsondergang en zonopkomst 

worden uitgevoerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

13 MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam / 6-06 Effectnotitie Ecologie  / Proj.nr. MN002447 / Definitief / 27 juli 2022 

 

MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam / 6-06 Effectnotitie Ecologie  / Proj.nr. MN002447 / Definitief / 8 augustus 2022 

 

13 

4 Beschermde soorten

4.1 Beschermde soorten 

4.1.1. Verwacht voorkomen 

Als onderdeel van de effectstudie zijn waarnemingen van beschermde soorten in 

een straal van 2 kilometer rondom het plangebied opgevraagd van de 

verspreidingsgegevensbank van de NDFF. Zie Tabel 4 voor een overzicht van de 

beschermde soorten die rondom het plangebied zijn waargenomen. Doordat alle 

werkzaamheden grondverzet en verwijdering van groen omvatten, zijn bij alle 

alternatieven de zorgplicht voor grondgebonden zoogdieren en amfibieën van 

toepassing (Artikel 1.11 Wnb). De zorgplicht houdt in dat: wanneer een activiteit 

wordt ondernomen, waarvan kan worden vermoed dat deze nadelig kan zijn voor de 

natuurwaarden van het gebied, deze activiteit zoveel als mogelijk achterwege wordt 

gelaten. Indien dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd, moeten maatregelen 

worden getroffen om effecten te voorkomen en/of te beperken en ongedaan te 

maken.  

 

Ook moeten alle maatregelen worden genomen om nadelige gevolgen te voorkomen 

of te beperken (artikel 1.11 Wnb). Nesten van algemene broedvogels mogen niet 

worden aangetast of verstoord indien deze in gebruik zijn. Bij aanwezigheid van 

geschikte groenstructuren, wat een quickscan ecologie kan uitwijzen, wordt 

geadviseerd om buiten het broedseizoen te werken. Voor het broedseizoen geldt 

geen vaste periode. Het verschilt per soort. Veel vogelsoorten broeden ongeveer 

tussen 15 maart en 15 juli. Indien werken buiten het broedseizoen niet mogelijk is, 

moet voorafgaand aan de werkzaamheden door een ter zake kundige worden 

gecontroleerd of er in de te verwijderen bomen, struiken etc. broedende vogels 

aanwezig zijn. Indien effecten op broedende vogels niet kunnen worden uitgesloten 

mag er niet worden gewerkt. In de volgende paragraaf zijn de beschermde soorten 

besproken, waar alternatieven een effect op hebben en waarin de alternatieven van 

elkaar verschillen.   

 

 

Tabel 4: Beschermde soorten uit de NDFF welke beschermd zijn in de provincie Zuid-Holland 

onder de Vogelrichtlijn (artikel 3.1 Wnb), Habitatrichtlijn en/of Verdrag van Bonn of Bern (artikel 

3.5 Wnb) of Nationaal beschermde soorten (artikel 3.10 Wnb). Beschermde soorten waarvoor 

de provincie Zuid-Holland een vrijstelling heeft gegeven of categorie 5 en algemene 

broedvogels worden niet benoemd.  

Soortgroep Soorten 

Vogels Boomvalk, buizerd, gierzwaluw, grote gele kwikstaart, havik, 

huismus, ransuil, roek, slechtvalk, sperwer, torenvalk 

Grondgebonden 

zoogdieren 

Bever, boommarter, damhert, steenmarter 

Vleermuizen Gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, 

meervleermuis, rosse vleermuis, tweekleurige vleermuis, 

watervleermuis 

Amfibieën Alpenwatersalamander, vinpootsalamander 

Vissen Grote modderkruiper 

Ongewervelden Rivierrombout, gevlekte witsnuitlibel, sierlijke witsnuitlibel, grote vos 

Vaatplanten Blaasvaren, brede wolfsmelk, dreps, glad biggenkruid, kartuizer anje, 

kluwenklokje, kruipend moerasscherm, muurbloem, schubvaren, 

smalle raai, stijve wolfsmelk, wilde ridderspoor, wolfskers 

4.1.2. Effecten 

Beschermde soorten binnen de stad 

Alternatief 4 is voornamelijk ondergronds aanwezig. Gezien de reeds hoge mate van 

verstoring aanwezig binnen de bebouwde delen van Rotterdam wordt een effect 

door de bewegingen van de metro onder de grond op beschermde soorten niet 

verwacht. Hetzelfde geldt voor de ondergrondse delen van alternatieven 2, 5 en 6.  

Van alternatieven 1 t/m 3, 5 en 6 wordt een effect verwacht op de beschermde 

soorten die gebruik maken van de groenstructuren (bomen, struiken, heggen) die 

verdwijnen door de aanleg, of bebouwing waar nabij nieuwe trambanen of wegen 

voor autoverkeer worden aangelegd. Voor alle alternatieven geldt dat nieuwe 

bushaltes rondom de Nieuwe Maas in openbaar groen worden aangelegd.  
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Voor alternatieven 3 en 5 worden ook enkele gebouwen geamoveerd, om de 

verbinding over de Nieuwe Maas mogelijk te maken. Struiken kunnen in gebruik zijn 

door de huismus als onderdeel van het functioneel leefgebied. In bomen kunnen 

verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn. Tevens kunnen groenelementen 

foerageergebied voor vleermuizen vormen. Bomen(rijen), gebouwen en 

kunstwerken en andere lijnvormige elementen kunnen door vleermuizen als 

vliegroute worden gebruikt. Door de aanleg van een civiel kunstwerk kunnen 

potentieel essentiële vliegroutes worden doorsneden. In bebouwing kunnen de 

huismus en gierzwaluw broedlocaties hebben en vleermuizen verblijfplaatsen. Om 

effecten op deze beschermde soorten te kunnen vaststellen is een quickscan met 

eventueel nader onderzoek benodigd. Tijdens de quickscan wordt in nader detail 

bekeken waar groenstructuren en bebouwing/kunstwerken liggen ten opzichte van 

het ontwerp en welke potenties deze hebben. Voor deze locaties kan daarna nadere 

onderzoek naar de potentiële functies worden uitgevoerd. Bij aanwezigheid van 

beschermde functies zal een ontheffing op de Wnb moeten worden verkregen, 

waarbij het treffen van compenserende maatregelen (zoals het aanbrengen van 

alternatieve voorzieningen en werken onder ecologische begeleiding) benodigd is.  

 

Beschermde soorten rond de Maas 

Alternatieven 1 en 2 steken de Nieuwe Maas over met een civiele constructie waarbij 

op de zuidoever van de Nieuwe Maas groenstructuren aangetast worden. Dezelfde 

vervolgstappen als beschreven in de vorige paragraaf zijn aan de orde. Alternatief 6 

gaat, ruim voor de Nieuwe Maas begint. ondergronds via een zinktunnel en komt 

binnen het bebouwde gebied weer boven, waardoor geen effecten rond de Nieuwe 

Maas op zullen treden. Alternatief 3 en 5 doorkruisen De Esch met respectievelijk 

een civiele constructie en een weg voor autoverkeer, voordat de Nieuwe Maas wordt 

overstoken. Alternatief 2 loopt door de westelijke rand van de Esch heen, waar 

bomen en struiken staan. Alternatieven 3 en 5 lopen door bosschages, bomenrijen 

en waterpartijen, welke voor de civiele constructie en autoweg gekapt zullen moeten 

worden. In de bomen van De Esch en het Eiland van Brienenoord kunnen jaarrond 

beschermde nesten aanwezig zijn van soorten zoals de buizerd, ransuil of sperwer.  

 

 

Ook kunnen verblijfplaatsen, vliegroutes of foerageergebied van vleermuizen in of 

nabij de bomen(rijen)/bosschages aanwezig zijn. Struiken, struweel en ander laag 

groeiende vegetatie kan onderdeel zijn van het functioneel leefgebied van de 

steenmarter. Het Eiland van Brienenoord kan tevens onderdeel zijn van het 

functioneel leefgebied van de bever.  

 

Indien beschermde functies van diersoorten en of beschermde vaatplanten 

aanwezig zijn kan een ontheffing op de Wnb aan de orde zijn. Dit dient  voor alle 

alternatieven onderzocht te worden middels een quickscan (en als nodig nader 

onderzoek). Als onderdeel van een ontheffing is veelal ecologische begeleiding 

tijdens de werkzaamheden en het treffen van mitigerende en compenserende 

maatregelen benodigd.  

4.2 Biodiversiteit 
Biodiversiteit binnen de stad 

Alternatieven 1, 2, 3 en 6 hebben lokaal een negatief effect op de biodiversiteit als 

openbaar groen voor de aanleg van de trambanen zal moeten wijken. Alternatieven 

2 en 6 zijn ook voor het merendeel ondergronds of op een civiele constructie 

gelegen, waardoor openbaar groen op het maaiveld kan blijven staan. Openbaar 

groen is van groot belang voor grondgebonden zoogdieren en amfibieën, omdat 

deze soorten dekking vereisen om zich door hun leefgebied te bewegen. Binnen een 

hoog stenige omgeving zoals Rotterdam is het aanbod van groenelementen beperkt. 

Alternatieven 4 en 5 hebben minder effect op de biodiversiteit binnen de bebouwde 

delen doordat deze zich ondergronds bevinden. Welk alternatief de voorkeur heeft 

binnen de bebouwde delen van de stad is sterk afhankelijk van lokaal aanwezige 

groenstructuren en de verbindingen met de omgeving. Het merendeel van het 

plangebied is gelegen binnen stedelijk gebied, waar de biodiversiteit op lokaal niveau 

afhankelijk is van aanwezige bomen, struiken, struweel of groene bermen, en in 

welke mate beheer wordt uitgevoerd. Met een veldbezoek kan in kaart worden 

gebracht welk openbaar groen aanwezig is en welke een hoge ecologische waarde 

heeft voor de biodiversiteit. 
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Biodiversiteit rond de Nieuwe Maas 

Alternatieven 2, 3 en 5 hebben een effect op De Esch. Alternatief 3 heeft ook een 

effect op het Eiland van Brienenoord. Alternatief 2 tast een strook met bomen en 

struweel aan de westkant van De Esch aan. Het effect van alternatief 2 op de 

biodiversiteit ter plaatse van De Esch wordt beperkt geacht. Naar verwachting is 

meer vergelijkbaar biotoop binnen De Esch aanwezig. De effecten van alternatieven 

3 en 5 zijn naar verwachting het grootst van alle alternatieven. Binnen De Esch en 

het Eiland van Brienenoord is ander biotoop aanwezig dan in de bebouwde delen 

van de stad. De Esch bevat moeras, wat wordt gekenmerkt door aanwezigheid van 

soorten als riet en watergentiaan. Onder andere de kleine karekiet en de waterral, 

wat typische moerasvogels zijn, worden daardoor ook binnen het gebied 

waargenomen. De waterlichamen van De Esch en het Eiland van Brienenoord zijn 

gedefinieerd als zoete plas, wat voor veel soorten geschikt leefgebied is, zoals 

diverse waterplanten, amfibieën en vissen. Op het Eiland van Brienenoord is tevens 

het beheertype Kruiden- en faunarijk grasland aanwezig. Doordat niet bemest wordt 

op dergelijke velden is de kruidenlaag hoger en is de potentie voor diverse kleine 

zoogdieren en amfibieën groter, zoals muizensoorten en de gewone pad. Alternatief 

3 loopt door De Esch en het Eiland van Brienenoord heen met een civiele 

constructie, waardoor al deze elementen in beperkte mate aangetast worden (lokaal 

bij de steunpalen). Alternatief 5 loopt met een weg voor autoverkeer en metrobaan 

een deel De Esch in en gaat ondergronds voor het meer begint. Naar verwachting 

zal de toename van verkeer ook licht- en geluidsverstoring veroorzaken, waardoor 

ook het niet-aangetaste leefgebied kwalitatief afneemt.  

 

4.3 Tijdelijke effecten aanleg 
Aanlegwerkzaamheden 

Door aanlegwerkzaamheden en de aanleg van werkplaatsen of opslag van materiaal 

nabij bebouwing of bomen kunnen verstorende effecten of aantasting optreden.  

Alternatieven 1 t/m 3, 5 en 6 lopen allemaal vlak langs bebouwing waar vleermuizen, 

huismus en gierzwaluw beschermde functies kunnen hebben. Ook tijdelijke 

verstoring kan een overtreding van de Wnb betekenen, afhankelijk van de 

aanwezige beschermde functies en werkzaamheden. Indien bebouwing, bomen of 

andere groenstructuren tijdelijk verwijderd dienen te worden ten behoeve van de 

aanleg zal dit mogelijk ook een effect hebben op aanwezige functies van 

beschermde soorten. Dit dient te worden onderzocht middels een quickscan 

ecologie, waaruit mogelijk een nader onderzoek en vervolgstappen zoals werken 

conform een ecologisch werkprotocol of een ontheffingsaanvraag op de Wnb volgen.  

 

Boorwerkzaamheden ondergronds 

Voor de boorwerkzaamheden van alternatieven 4, 5 en 6 zijn lokaal tijdelijke grotere 

effecten op beschermde soorten te verwachten. Mogelijk hebben ondergrondse 

boorwerkzaamheden een effect op de beschermde soorten aanwezig op het 

maaiveld. Voor grootschalige werkzaamheden, waarbij trillingen aan het oppervlakte 

merkbaar kunnen zijn, zal moeten worden onderzocht of beschermde soorten 

aanwezig zijn en of de werkzaamheden een effect op deze soorten hebben. Als 

redelijkerwijs kan worden aangenomen dat er geen verstoring op het maaiveld 

plaatsvindt boven de huidige situatie uit, is er geen vervolgonderzoek benodigd. Als, 

na vervolgonderzoek, verstoring niet kan worden uitgesloten zijn vervolgstappen, 

zoals een ontheffingsaanvraag van de Wnb en het treffen van maatregelen, mogelijk 

aan de orde. 

 

Bouwlocaties zinktunnels 

Voor alternatieven 5 en 6 zullen bouwlocaties binnen De Esch worden ingericht, 

zodat de zinktunnels in de Nieuwe Maas geplaats kunnen worden. Voor alternatief 

6 zal deze bouwlocatie van beperkte omvang zijn. Voor alternatief 5 zal deze 

bouwlocatie een groot deel van De Esch beslaan. Ook zullen voor beide 

alternatieven tijdelijke dijken aangelegd moeten worden. De bouwlocaties, met name 

bij alternatief 5, hebben naar verwachting een groot effect op beschermde soorten. 

Diverse soorten (zoals besproken in paragraaf 4.1.2) kunnen in De Esch aanwezig 

zijn. De bouwlocaties hebben naar verwachting een groter effect op beschermde 

soorten omdat een groter oppervlakte aangetast wordt. Bij aantasting van De Esch 

voor een werkterrein zal eerst onderzocht moeten worden welke beschermde 

soorten aanwezig zijn, zoals besproken in 4.1.2.  

 

 

 

 

 



 

  

 

16 MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam / 6-06 Effectnotitie Ecologie  / Proj.nr. MN002447 / Definitief / 27 juli 2022 

 

MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam / 6-06 Effectnotitie Ecologie  / Proj.nr. MN002447 / Definitief / 8 augustus 2022 

 

16 

Opgebroken straten 

Alternatieven 2, 4, 5 en 6 lopen met trams of metro’s deels ondergronds onder het 

straatniveau. Bij de aanlegwerkzaamheden, waarbij moet worden geheid of geboord 

met zwaar materiaal, kan een verstorend effect door trillingen nabij bomen en 

bebouwing mogelijk niet op voorhand worden voorkomen. Dit is afhankelijk van de 

werkzaamheden en zal moeten worden getoetst middels een quickscan en 

eventueel vervolgonderzoek. Mogelijk zijn maatregelen of een ontheffing op de Wnb 

aan de orde. Bij alternatieven 2 en 6 wordt een beperkt deel van de trambaan onder 

het straatniveau aangelegd, waarvoor de straat wordt open gemaakt. Voor alternatief 

4 (ter hoogte van de stations en begin-/eindpunten) en 5 wordt gebruik gemaakt van 

openbouwputtunnels. Voor beide werkwijzen zal de straat openliggen, echter zal de 

doorsnede van de bouwput groter zijn bij openbouwputtunnels dan bij tramputten. 

 

Alternatief 4 heeft alleen een deel van het tracé dat wordt gegraven met een 

openbouwputtunnel, ter hoogte van de Kralingse Zoom. Alternatief 5 heeft vanaf de 

Kralingse Zoom tot in De Esch een openbouwputtunnel, waarvoor een strook binnen 

De Esch volledig zal worden opengemaakt. Voor het openmaken van de straat voor 

de trambaan en de openbouwputtunnel zal openbaar groen zoals bomen(rijen) en 

struiken langs de straten moeten worden verwijderd. In openbaar groen kunnen 

verblijfplaatsen, vliegroutes of foerageergebied van vleermuizen, functioneel 

leefgebied van de huismus of broedlocaties van algemene broedvogels in aanwezig 

zijn.  

 

Voordat openbaar groen kan worden aangetast, dient eerst middels een quickscan 

en eventueel vervolgonderzoek de aanwezigheid van beschermde functies te 

worden vastgesteld dan wel uitgesloten. Bij aanwezigheid van beschermde functies 

die aangetast worden door de werkzaamheden is een ontheffing op de Wnb 

benodigd. De openbouwputtunnel van alternatief 5 is het meest ingrijpend, doordat 

het grootste aandeel openbouwputtunnel aanwezig is en ook De Esch wordt 

aangetast, waar meer beschermde functies aanwezig kunnen zijn.   

 

 

 

 

Biodiversiteit 

Zoals eerder aangegeven zal bij graaf- en boorwerkzaamheden en de aanleg van 

werkplaatsen of opslag van materiaal afhankelijk van de werkzaamheden en de 

locaties bij alle alternatieven een lokaal verstorend effect aan het maaiveld 

plaatsvinden of tijdelijk groen worden verwijderd. Planten- en dierensoorten die 

worden verstoord of verwijderd/gedood langs de straten verminderen het aanbod 

aan voedsel, nestlocaties en leefgebied in de stad. Gezien het aanwezige biotoop in 

de binnenstad redelijk homogeen is (verstoorde bodem, beperkt ruderale vegetatie 

en beheerd groen), wordt geen groot effect op de biodiversiteit verwacht door 

tijdelijke effecten. Binnen De Esch zijn verschillende natte biotopen aanwezig, zoals 

moeras en een zoet water plas.  

 

Bij aantasting door het plaatsen van een werklocatie of verstoring door een toename 

van licht, geluid en menselijke activiteit, zal tijdelijk de lokale biodiversiteit afnemen, 

doordat soorten uitwijken of leefgebied tijdelijk weg is. De grootte van het effect is 

afhankelijk van welke microhabitatten lokaal aanwezig zijn. Alternatieven 3, 5 en 6 

hebben daarbij naar verwachting de grootste impact, omdat deze door De Esch heen 

lopen en grote werklocaties omvatten. Middels gerichte veldbezoeken kan in kaart 

gebracht worden welke soorten worden aangetast, en hoe deze aantasting 

samenhangt met de lokale ecosystemen.  

4.4 Beoordeling 
In onderstaande tabel is de beoordeling van de beschermde soorten weergegeven.  

Tabel 4: Scoring beschermde soorten. 

Alternatief Effecten na 

aanleg 

Biodiversiteit Tijdelijke effecten 

aanleg 

1 - - - - 

2 - - - - 

3 - - - - - - 

4 0 - - 

5 - - - - - - 

6 - - - - - 
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4.5 Mitigerende maatregelen 
Een effect op beschermde soorten wordt in het algemeen zoveel mogelijk 

voorkomen door het verwijderen van groenstructuren zoals bomen of heggen te 

vermijden en met een afstand tot reeds aanwezige bebouwing en groenstructuren 

te werken. In de aanlegfase kan bij alternatieven 1 t/m 3 en 6 verstoring van 

beschermde soorten in gebouwen, bomen en groenstructuren op straatniveau 

worden voorkomen, mits de groenstructuren en bebouwing behouden blijven. Dit 

kan door de werkterreinen en andere tijdelijke voorzieningen op verharde locaties te 

plaatsen op afstand van bebouwing en groen, geen bomen of struiken aan te tasten 

en gerichte verlichting te gebruiken waarbij omliggende bebouwing, groen en 

watergangen onverlicht blijven.  

 

Bij ingrijpende boorwerkzaamheden kan mogelijk door een andere uitvoering worden 

voorkomen dat trillingen op straatniveau merkbaar zijn. Het streven is om de 

trillingen niet boven het gebruikelijke niveau uit te laten komen. Indien dit kan worden 

gerealiseerd is aanvullend onderzoek naar verstoring door trillingen niet benodigd. 

Voor alle alternatieven kan het werkterrein voor de boorwerkzaamheden worden 

geplaatst op een locatie waar geen groenstructuren, bebouwing of watergangen 

aanwezig zijn, en buiten De Esch. De verlichting tijdens de werkzaamheden en in de 

nieuwe situatie dient te worden ingericht, zodat deze niet uitstraalt naar de 

omgeving, om zo verstoring van foerageergebied, vliegroutes en verblijfplaatsen van 

vleermuizen te voorkomen. Binnen De Esch kan tevens verstoring van de 

steenmarter en diverse roofvogels worden voorkomen door gerichte verlichting toe 

te passen.  
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5 Stikstofdepositie

5.1 Beleidskaders en wet- en regelgeving 
Voor de gebruiksfase van het project dient te worden onderzocht of er een 

vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming moet worden aangevraagd 

met betrekking tot stikstofdepositie. Dit is het geval wanneer activiteiten als gevolg 

van de gebruiksfase van dit project een toename van de stikstofdepositie op Natura 

2000-gebieden veroorzaken, die leiden tot significante negatieve effecten.  

 

Op moment van schrijven geldt voor de realisatiefase een vrijstelling met betrekking 

tot de vergunningsplicht voor stikstofdepositie. Voor de realisatiefase is op dit 

moment dan ook geen berekening (AERIUS) voor de depositie uitgevoerd. Voor het 

MER is het echter wel nodig om te onderzoeken of de stikstofdepositie-effecten voor 

de bouw van de verschillende alternatieven ten opzichte van elkaar kunnen 

verschillen. Vanwege de status waarin deze verkenning zich bevindt met het daarbij 

behorende abstractieniveau en het feit dat de daadwerkelijke realisatie pas in de 

verre toekomst plaats zal vinden (2040)  is het op dit moment onmogelijk om 

gedetailleerd de realisatiefase (bouw van het project) te berekenen. Om deze rede 

is voor de aanlegfase een kwalitatieve analysen opgenomen met als doel de 

alternatieven goed met elkaar te kunnen vergelijken. 

 

Voor de MER is het nodig om binnen de wettelijke kaders de effecten in beeld te 

brengen. Echter, vanwege het nog grote aantal onzekerheden in het project en de 

aanleg is er voor gekozen dit onderdeel kwalitatief te beschouwen. Daarmee is het 

mogelijk om – in de ‘geest van de MER’ – onderscheidend vermogen aan te brengen 

tussen de alternatieven. In een later stadium is doorrekening ter bepaling van 

stikstofdepositie alsnog nodig. 

5.2 Onderzoeks- en beoordelingsmethodiek 

5.2.1. Onderzoeksmethodiek 

Bij stikstofonderzoek geldt onderscheid tussen de realisatie- en de gebruiksfase. 

Voorliggend is – conform het beoordelingskader in Tabel 5 - allereerst een afweging 

van depositie als gevolg van de gebruiksfase gemaakt. Stikstofdepositie als gevolg 

van de gebruiksfase is uitsluitend berekend voor oplossingsalternatief 3. Voor dit 

alternatief is aangegeven of er sprake is van stikstofdepositie op Natura 2000-

gebieden. Op basis van deze resultaten zijn de verwachtingen voor de gebruiksfase 

van de overige alternatieven kwalitatief beschreven. Stikstofdepositie als gevolg van 

de realisatiefase is voor geen van de alternatieven berekend (kwantitatief 

onderbouwd). Wel is aan het eind van dit hoofdstuk een verwachting ten aanzien 

van stikstofemissie in de realisatiefase in beeld gebracht door de 

oplossingsalternatieven op basis van de fysieke aanpassingen aan de infrastructuur, 

verkeershinder en bouwlogistiekstromen op volgorde van te verwachten 

stikstofemissie te zetten (zie beoordelingskader, Tabel 5).  

 

Voor het onderzoek naar stikstofdepositie als gevolg van de gebruiksfase van 

alternatief 3 is gebruik gemaakt van het rekenprogramma AERIUS versie 2021.1.1 

(www.aerius.nl). In dit rekenprogramma zijn op basis van een verkeersmodel 

emissiebronnen voor zowel de project- als de referentiesituatie ingevoerd. Op basis 

van de verschillen in emissie tussen beide situaties berekent AERIUS vervolgens de 

stikstofdepositie op N2000-gebieden binnen een straal van 25 kilometer van het 

plangebied. 

Tabel 5: Beoordelingsaspecten op het gebied van stikstof 

Aspect  Criterium Parameter  Methode  
Beschermde 
gebieden 

Natura 2000-
gebieden  

Stikstofemissie en -
depositie. Vermesting 
en verzuring  

Kwantitatief (voor gebruiksfase). In de 
vorm van tabel en overzichtskaart (N in 
mol/ha/jaar) met onderbouwde 
doorvertaling naar overige alternatieven 

 Kwalitatief voor de aanleg-/realisatiefase, 
waarin op basis van fysieke 
aanpassingen, verkeershinder en 
bouwlogistiek een inschatting is gegeven. 
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5.2.2. Scoringsmethodiek 

In Tabel 6 is de scoringsmethodiek ten behoeve van het aspect stikstof 

weergegeven. 

Tabel 6: Scoringsmethodiek t.b.v. effectrapportage 

Score  Verklaring 

++ Zeer positieve effecten  

+ Positieve effecten 

0 Geen of geringe effecten 

- Negatieve effecten 

- - Zeer negatieve effecten  
 

5.3 Ligging plangebied en omgeving 
Het plangebied bevindt zich in de stad Rotterdam, met als zwaartepunt de wijken 

Feijenoord en Kralingen-Crooswijk. Figuur 1 geeft de scope van de MIRT-verkenning 

weer. 

 

 

Figuur 5. Scope MIRT-verkenning 

De Natura 2000-gebieden die het dichtst bij het plangebied liggen zijn: Oude Maas, 

Boezems Kinderdijk en Oudeland van Strijen. De Natura 2000-gebieden Oude Maas 

en Oudeland van Strijen liggen respectievelijk op circa 2,9 en 8,5 kilometer afstand 

ten zuiden van het plangebied. Het Natura 2000-gebied Boezems Kinderdijk bevindt 

zich op circa 3,7 kilometer ten oosten van het plangebied. In deze Natura 2000-

gebieden bevinden zich geen stikstofgevoelige habitattypen en/of soorten die 

(naderend) overbelast zijn. 

 

De Natura 2000-gebieden die het dichtst bij het plangebied liggen en waar wel 

naderend overbelaste stikstofgevoelige habitattypen en/of soorten aanwezig zijn, 

zijn Biesbosch, Solleveld & Kapittelduinen en Voornes Duin. Deze gebieden liggen 

op respectievelijk circa 13, 14 en 18 kilometer afstand ten zuidoosten, noordwesten 

en westen van het plangebied. Natura 2000-gebieden Biesbosch en Voornes Duin 

zijn aangewezen in zowel het kader van de Vogel- als de Habitatrichtlijn. Natura 

2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen is enkel aangewezen in het kader van de 

Habitatrichtlijn. In Figuur 6 is de ligging van de emissiebron ten opzichte van de 

diverse Natura 2000-gebieden weergegeven. 

 

 

Figuur 6. Ligging van relevante wegvakken ten opzichte van de dichtstbijzijnde Natura 2000-

gebieden 
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5.4 Uitgangspunten en invoergegevens 
De stikstof- en ammoniakemissie die optreden tijdens de gebruiksfase is een gevolg 

van veranderde verkeersstromen. Deze veranderingen zijn onder andere het gevolg 

van aanpassingen aan de infrastructuur. Dit verkeerseffect is voor de alternatieven 

inzichtelijk gemaakt met verkeersmodelberekeningen (V-MRDH, versie 2.8 MIRT).  

 

Voor alternatief 6 is geen verkeersmodelberekening uitgevoerd gezien de sterke 

gelijkenis met alternatief 2. Als referentie is scenario StedRef2040N2 gebruikt. Dit is 

de stedelijke referentie van het V-MRDH met zichtjaar 2040 (gebaseerd op scenario 

‘hoog’).  
 

De stikstof- en ammoniakemissie, die optreedt tijdens de gebruiksfase, is gelijk aan 

het verschil tussen de project- en referentiesituatie. Het is daarom alleen relevant 

om wegvakken te beschouwen die in beide situaties significant van elkaar 

verschillen. Op basis van expert judgement is vastgesteld dat wegvakken significant 

van elkaar verschillen, wanneer het verschil in verkeersintensiteit tussen de project- 

en referentiesituatie minimaal 250 verkeersbewegingen per etmaal bedraagt. Bij het 

maken van deze beslissing zijn de totale verkeersintensiteiten en de afstand van 

emissiebronnen tot dichtstbijzijnde N2000-gebieden meegewogen. De berekening is 

uitgevoerd met het rekenmodel AERIUS, versie 2021.1.1. Hierin zijn gegevens 

verwerkt met betrekking tot emissiemodellen, achtergrondwaarden en habitattypen. 

Voor de invoer in AERIUS is de volgende aanvullende aanpak gehanteerd: 

 de ontwikkeling wordt op zijn vroegst in 2035 in gebruik genomen. De 

berekening is daarom uitgevoerd voor rekenjaar 2035; 

 de verkeersbron is gemodelleerd als lijnbron en ingevoerd als “Wegverkeer” met 

het bijbehorende wegtype; 

 de snelheden, congestiefactoren en intensiteiten per type wegverkeer van de 

wegvakken zijn ingevoerd op basis van de informatie uit het verkeersmodel; 

 de wegtypes van wegvakken zijn bepaald op basis van data uit de NSL 

monitoringstool1; 

 de projectsituatie is ingevoerd als “Beoogd”, de referentiesituatie is ingevoerd 

als “Referentie”; 
 

1 Nsl-monitoringstool viewer. Nsl-monitoring.nl. (2022). Opgehaald 3 Juli 2021, via 

https://www.nsl-monitoring.nl/viewer/. 

 Indien van toepassing zijn getallen naar boven afgerond; 

 Uitsluitend alternatief 3 is doorgerekend met AERIUS. Hier liggen de volgende 

overwegingen aan ten grondslag: 

- het type oeververbinding in alternatief 3 is een brug, waar over de gehele 

lengte verspreiding plaats kan vinden (bij een tunnel is dit meer 

geconcentreerd rondom de tunnelmonden).  

- de modaliteiten die in alternatief 3 van de verbinding gebruik maken. Bij de 

alternatieven 1 en 2 maken alleen tramverkeer, fietsers en voetgangers van 

de brug gebruik;  

- In alternatief 3 is de kleinste afname van het aantal voertuigkilometers 

berekend in het V-MRDH versie 2.8 MIRT (zie Tabel 7).  

Bij alternatief 3 is daarom de verwachting dat het de grootste kans heeft op een 

negatief effect op Natura 2000-gebieden als gevolg van stikstofdepositie. Het is 

de verwachting dat de andere alternatieven zonder autoverkeer (alternatieven 

1, 2, 4 en 6) minimaal vergelijkbaar, maar naar verwachting beter scoren.  

Tabel 7. Aantal voertuigkilometers (personenauto en vrachtverkeer) in referentiesituatie en per 

alternatief de afname ten opzichte van de referentiesituatie 

 
 

Voor alternatief 5 geldt dat deze, net als alternatief 3, medegebruik door 

autoverkeer (multimodale tunnel) kent en een op hoofdlijnen vergelijkbare 

ligging van het tracé. Belangrijk verschil is dat alternatief 5 op de zuidoever op 

een andere locatie aansluit op het stedelijk netwerk. Alternatief 3 sluit aan op de 

Stadionrotonde, waardoor het verkeer zich hier kan verdelen. Alternatief 5 sluit 

aan op de Coen Moulijnweg, ten zuiden van de Stadionrotonde, waardoor de 

aansluiting op het netwerk minder gunstig is. Alternatief 3 en 5 verschillen verder 

in vervoerconcept (respectievelijk tram en metro tussen Kralingse Zoom en 

Indicator Referentie Alternatief 1 Alternatief 2 / 6 Alternatief 3 Alternatief 4 Alternatief 5

km's referentie en verschil 

t.o.v. referentie 35.698.312 -29.666 -35.365 -24.428 -37.370 -42.402

CO2-uitstoot [ton] 7.282 -6,1 -7,2 -5,0 -7,6 -8,6

km's referentie en verschil 

t.o.v. referentie 4.845.574 -58 -58 -152 24 -47

CO2-uitstoot [ton] 18.607 -0,2 -0,2 -0,6 0,1 -0,2

Voertuigkilometers 

etmaal personenauto

Voertuigkilometers 

etmaal vracht
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Zuidplein). De metro in alternatief 5 is een aantrekkelijker ov-product dan de 

tram en zal zorgen voor een grotere model shift (overstap van auto naar ov). In 

alternatief 5 is – over het hele netwerk genomen - dan ook een grotere afname 

van voertuigkilometers zichtbaar dan in alternatief 3. 

5.5 Onderzoeksresultaten 
Uit de berekening met het AERIUS model versie 2021.1.1 blijkt dat de gebruiksfase 

van alternatief 3 van het project MIRT Rotterdam niet zal leiden tot een toename in 

stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden. Voor drie gebieden geldt dat er 

afnames in NOx depositie op zullen treden als gevolg van de voorgenomen plannen 

bij het doorrekenen van alternatief 3. Dit zijn de Natura 2000-gebieden Solleveld & 

Kapittelduinen, Biesbosch en Westduinpark & Wapendal. De NOx afnames zijn per 

Natura 2000-gebied weergegeven in Tabel 8. In bijlage I is de AERIUS-uitvoer van 

de berekening weergegeven. 

Tabel 8. Deposities op Natura 2000-gebieden als gevolg van de gebruiksfase van alternatief 3 

in 2035. 

Natura 2000-

gebied 

Berekend (ha 

gekarteerd) 

Hoogste totale 

depositie 

(mol/ha/j) 

Hoogste 

toename NOx 

(mol/ha/j) 

Hoogste 

afname NOx 

(mol/ha/j) 

Solleveld & 

Kapittelduinen 

60,20 2.422,01 0,00 0,01 

Biesbosch 21,68 2.232,23 0,00 0,01 

Westduinpark & 

Wapendal 

0,94 2.143,97 0,00 0,01 

 

De gebruiksfase van alternatief 3 van het project MIRT-verkenning 

Oeververbindingen regio Rotterdam leidt niet tot een toename van stikstofdepositie 

op stikstofgevoelige habitattypen en/of habitatsoorten in Natura 2000-gebieden. Dit 

betekent dat er – voor zover nu is bepaald - voor de gebruiksfase van alternatief 3 

van het project, in het kader van stikstofdepositie, geen vergunning voor de Wet 

natuurbescherming hoeft te worden aangevraagd.  

 

Deze conclusie geldt voor alternatief 3. Om een dergelijke conclusie te kunnen 

trekken voor de overige alternatieven is het noodzakelijk om deze ook door te 

rekenen in AERIUS. Echter, de overige alternatieven vertonen relatief veel 

gelijkenissen met alternatief 3. Om deze reden is het de verwachting, dat de overige 

alternatieven vergelijkbare resultaten laten zien als alternatief 3 en tot een 

vergelijkbare conclusie leiden. Deze aanname is gedaan, omdat: 

1. alternatieven 1, 2, 4 en 6 geen nieuwe autoverbinding over de Nieuwe Maas 

omvatten; 

2. Doordat de omvang van de wijzigingen in verkeersstromen en intensiteiten 

beperkter is dan bij alternatief 3 en doordat de landing van de tunnel verder van 

het Natura 2000 gebied ligt, wordt verwacht dat de effecten van stikstofdepositie 

vergelijkbaar of kleiner zijn dan berekend in alternatief 3. Daarbij geldt, zoals 

eerder aangegeven, dat alternatief 5 een tunnel betreft waarbij uitstoot alleen 

bij de tunnelmonden plaatsvindt terwijl bij een brug sprake is van spreiding over 

de gehele verbinding. 

 

Voor alle alternatieven geldt uiteraard dat alleen een berekening volledig uitsluitsel 

geeft over het effect.  

5.6 Beoordeling 
De onderzoeksresultaten leiden op het gebied van stikstof tot de volgende 

resultaten. Alternatief 3 leidt in de gebruiksfase tot een licht positief effect op een 

drietal Natura 2000-gebieden (afnames NOx). Dit is mogelijk een gevolg van het 

‘wegtrekken’ van verkeer van de ring naar de oeververbinding. Ook alternatief 5 

heeft naar verwachting dit ‘positieve effect’ (zie voorgaande alinea)3. In hoeverre de 

alternatieven ook tot dit effect komen is alleen met een berekening te bepalen. De 

alternatieven 1,2 4 en 6 leiden in de gebruiksfase naar verwachting tot een 

vergelijkbaar resultaat van depositie op N2000-gebieden. Gelet op de zeer kleine 

afname is aan alle alternatieven een neutrale score toegekend. 
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Tabel 9: Scoring stikstofdepositie 

Alternatief Stikstofdepositie 

1 0 

2 0 

3 0 

4 0 

5 0 

6 0 

 

Voor een volgende fase is het advies voor de uitwerking, om opnieuw een 

stikstofberekening te maken gezien de dynamiek op het dossier en omdat dan de 

precieze maatregelen bekend zullen zijn. 

5.7 Verwachting stikstofdepositie tijdens de realisatiefase 
Of de realisatiefase van het project leidt tot stikstofdepositie op Natura 2000-

gebieden is niet te voorspellen zonder dit kwantitatief te berekenen. Om een 

dergelijke berekening te kunnen maken moet voor de diverse alternatieven bekend 

zijn, wat er wordt gebouwd, hoe het wordt gebouwd en welk materieel/verkeer er 

nodig is om het project te realiseren. Door dit per alternatief in beeld te brengen en 

deze gegevens in te voeren in AERIUS kan een gedetailleerd beeld worden 

verkregen van de wijze waarop en mate waarin eventuele stikstofdepositie ten 

gevolge van de realisatiefase zich verspreidt over Natura 2000-gebieden. De 

informatie die nodig is voor het maken van dergelijke berekeningen is in deze fase 

van het project nog niet in voldoende mate van detail beschikbaar. Het is dan ook 

niet mogelijk om de oplossingsalternatieven kwantitatief met elkaar te vergelijken. 

Een kwalitatieve beschouwing waarbij per oplossingsalternatief een inschatting 

wordt gemaakt van de te verwachtten stikstopdepositie is ook niet mogelijk. Zelfs als 

de informatie over het bouwproces in voldoende mate van detail beschikbaar is, is 

het te complex om kwalitatief vast te stellen hoe eventuele stikstofdepositie op 

Natura-2000 gebieden zich zal uiten.  

 

Wat in deze fase van het project wel mogelijk is, is het uitspreken van een 

verwachting ten aanzien van de stikstofemissie voor de verschillende alternatieven 

ten opzichte van elkaar. Alternatieven waarbij meer fysieke aanpassingen worden 

gedaan aan de infrastructuur zorgen voor meer verkeershinder en meer 

bouwlogistieke stromen. Hiermee veroorzaken deze werkzaamheden naar 

verwachting meer stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden. Daarnaast verschillen 

de bouwmethodes sterk van elkaar. Zo vinden bij een tunnel boringen plaats met 

zeer groot specialistisch materieel. Er worden veel grote bouwkuipen gemaakt die 

continue moeten worden bemalen. De trend is verder dat kleiner bouwmaterieel 

(zoals shovels, kranen en graafmachines) in de toekomst schoner (elektrisch) zullen 

zijn. Bij groot in te zetten speciaal materieel (voor bijvoorbeeld het boren van tunnels 

en het drooghouden van bouwkuipen) zal dit niet het geval zijn. 

 

Tabel 10 op de volgende pagina geeft per alternatief de hoofdmoot van de 

werkzaamheden, de grootste impact verkeershinder en grootste bouwlogistiek 

stromen weer. De alternatieven in deze tabel staan van boven naar beneden op 

volgorde van de te verwachten hoeveelheid stikstofemissie (van hoog naar laag). 

 

Onderlinge vergelijking 

De alternatieven 5 en 4 vragen over de gehele bouw van de metrolijn inzet van groot 

specialistisch materieel en er is veel bemaling nodig. Inzet van kleine, elektrisch 

materieel is minder aan de orde. Ook is hier veel bouwlogistiek nodig en veroorzaken 

de bouwkuipen relatief meer verkeershinder tijdens de uitvoering dan de overige 

alternatieven. Deze alternatieven scoren daarom naar verwachting het meest 

negatief op depositie in de realisatiefase. Deze worden gevolg door alternatief 6, 

waar drie tunnels worden gerealiseerd (Nieuwe Maas, Zuidplein en bij Dijkzigt). Ook 

hier is groot materieel en bemaling nodig, maar in mindere mate dan bij alternatieven 

5 en 4. Dit geldt ook voor de logistiek en verkeershinder. Van de brugalternatieven 

die daarna volgen, scoort alternatief 2 het minst gunstig, mede vanwege de 

tramtunnel bij Zuidplein en de voetgangerstunnel bij Dijkzigt. Ook alternatief 3 scoort 

iets minder gunstig dan alternatief 1, mede vanwege de voetgangerstunnel, maar 

ook vanwege de hogere brug en het langere tracé. Alternatief 2 en 3 vragen 

daarnaast grootschalige inzet van bouwmaterieel voor de rivierverbreding. 

Alternatief 1, waarbij veel op maaiveld wordt gerealiseerd, is naar verwachting het 

alternatief met de minste depositie in de realisatiefase. Zoals in Tabel 10 is 

weergegeven is de volgorde van meeste naar minste stikstofdepostie: 5-4-6-2-3-1. 
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Tabel 10: Volgordelijkheid alternatieven stikstofemissie tijdens de realisatiefase 

 Hoofdmoot van de werkzaamheden Grootste impact verkeershinder Grootste bouwlogistiek stromen 

Alternatief 5 Afgezonken multimodale tunnel, gebouwde metrotunnel noordoever, 

gebouwde en geboorde metrotunnel zuidoever en metrostations in 

bouwkuipen.  Inzet van groot, specialistisch materieel, veel (continue) 

bemaling (bouwkuip tunnel, stations). 

Stremming scheepvaart i.r.t. afzinken tunnelmoten, 

gehele tunneltracé op de noordoever (bouwkuipen), 

tunneltracé tussen Nieuwe Maas en Stadionviaduct 

(bouwkuip), stationsbouw (bouwkuipen) 

Transport over water (tunnelmoten), vrachtverkeer t.b.v. 

tunnelbouw (noord) en stationsbouw, bouwlogistiek 

rondom de boorschacht, afvoer grond vanuit boortunnel 

(transport via water), grondverzet i.r.t. tijdelijke 

dijklichamen. 

Alternatief 4 Geboorde metrotunnel, geboorde voetgangers-/fietstunnel, 

gebouwde metrotunnel rondom Kralingse Zoom en metrostations in 

bouwkuipen. Inzet van groot, specialistisch materieel, veel (continue) 

bemaling bij stations. 

Stationsbouw (bouwkuipen), tunnelbouw op noord 

(rondom Kralingse Zoom en bij Zuidplein 

(eindstation) 

Bouwlogistiek rondom de boorschacht, afvoer grond 

vanuit boortunnel (transport via water), vrachtverkeer 

rondom metrostations, en tunnelbouw rondom Kralingse 

Zoom, grondverzet i.r.t. tijdelijke dijklichamen. 

Alternatief 6 Afgezonken tram-, voetgangers- en fietstunnel, gebouwd tramviaduct 

op de noordoever (Nesserdijk – Kralingse Zoom), gebouwd 

tramviaduct op zuid (Varkenoordseviaduct – Stadionviaduct), 

trambaan op maaiveld (Breeplein, Strevelsweg) en tramtunnel tussen 

Sandelingplein en Zuidplein, vervanging Stadionviaduct.  Inzet van 

groot materieel en specialistisch materieel bij de tunnel onder de 

Nieuwe Maas en bij Zuidplein, lokaal bemaling (tunnel, Zuidplein, 

voetgangerstunnel). 

Stremming scheepvaart i.r.t. afzinken tunnelmoten, 

bouw tunnelmonden noord- en zuidoever, bouw 

tunnel (open kuip) Sandelingen-Zuidplein, bouw 

trambaan op maaiveld, stremming Stadionviaduct 

Transport over water (tunnelmoten), aanleg tramviaduct 

en tram op maaiveld, grondverzet i.r.t. tijdelijke 

dijklichamen, tunnelbouw op zuid (rondom Zuidplein) 

Alternatief 2 Lage brug voor tram-, voetgangers- en fietsverkeer, gebouwd 

tramviaduct op de noordoever (Nesserdijk – Kralingse Zoom), 

gebouwd tramviaduct op zuid (Varkenoordseviaduct – 

Stadionviaduct), trambaan op maaiveld (Breeplein, Strevelsweg) en 

tramtunnel tussen Sandelingplein en Zuidplein, vervanging 

Stadionviaduct.  Inzet van groot materieel en specialistisch materieel 

bij de brug en tramtunnel bij Zuidplein, lokaal bemaling 

(voetgangerstunnel). 

Stremming scheepvaart (invaren brugdelen/bouw 

brugdelen), bouw tunnel (open kuip) Sandelingen-

Zuidplein, bouw trambaan op maaiveld, stremming 

Stadionviaduct 

Grondafvoer rivierverbreding (baggeren, grondverzet De 

Esch), bouw tramviaducten, tunnelbouw op zuid 

(rondom Zuidplein) 

Alternatief 3 Multimodale hoge brug, gebouwd tramviaduct op de noordoever 

(Nesserdijk – Kralingse Zoom), zuidoever met trambaan op maaiveld 

(Coen Moulijnweg, Breeplein, Strevelsweg), vervanging 

Stadionviaduct. Inzet van groot, specialistisch materieel bij plaatsing 

brug, lokaal bemaling (voetgangerstunnel). 

Stremming scheepvaart (invaren brugdelen/bouw 

brugdelen), bouw trambaan op maaiveld, bouw 

trambaan op maaiveld, stremming Stadionviaduct 

Grondafvoer rivierverbreding (baggeren, grondverzet De 

Esch), bouw tramviaducten 

Alternatief 1 Lage brug voor tram-, voetgangers- en fietsverkeer, trambaan op 

maaiveld op noordoever, gebouwd tramviaduct op zuid (brug tot aan 

Slaghekstraat), trambaan op maaiveld (Breeplein, Strevelsweg, 

Pleinweg). Inzet van groot, specialistisch materieel bij plaatsing brug. 

Stremming scheepvaart (invaren brugdelen/bouw 

brugdelen), bouw trambaan op maaiveld 

Bouw tramviaduct Roseknoop 
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6 Conclusie

In deze notitie staat de verwachte impact op ecologie ten behoeve van de 

effectbeoordeling van de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam, 

deelstudie oeververbinding & OV, Zeef 2. Hieruit blijkt dat de ontwikkeling – 

voornamelijk negatief - effect hebben op beschermde gebieden en soorten. In 

tabellen 9 en 10 zijn de te verwachten effecten op de beschermde gebieden en 

soorten weergegeven. 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.  

 

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

groenelementen in de wijk, zullen deze alternatieven een groter effect op de 

ecologische situatie hebben. 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 groter negatief 

effect op deze gebieden doordat het tracé erdoorheen loopt en/of een groot 

werkterrein binnen De Esch wordt ingericht. Alternatief 2 loopt enkel aan de rand 

van De Esch erdoorheen, waardoor het effect minder groot is dan bij alternatieven 

3, 5 en 6 die de gebieden veelal doorkruisen. Als vervolgstap zal op staatniveau 

gekeken moeten worden naar waar het (voorkeurs)ontwerp raakvlak heeft met 

beschermde gebieden en soorten. Afhankelijk van de bevindingen in het veld kunnen 

de effecten nader toegespitst worden en bepaald worden of nader onderzoek, het 

treffen van maatregelen of andere vervolgstappen benodigd zijn.  

 

De stikstofdepositie is niet onderscheidend voor de alternatieven. Wel dient in de 

volgende fase een nadere berekening te worden uitgevoerd ter bepaling van de 

depositie in de realisatie- en gebruiksfase. In deze fase wordt ook het ontwerp 

geoptimaliseerd, zoals bijvoorbeeld de inrichting van kruispunten. Uiteraard hebben 

deze aanpassingen, vanwege veranderingen in de verkeersstromen, impact op de 

stikstofdepositie. In de volgende fase is een nieuwe berekening daarom altijd 

noodzakelijk. 

Tabel 11: 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 - - 

Tabel 12: Scoring beschermde soorten. 

Alternatief Effecten na aanleg Biodiversiteit Tijdelijke effecten aanleg 

1 - - - - 

2 - - - - 

3 - - - - - - 

4 0 - - 

5 - - - - - - 

6 - - - - - 

Tabel 13: Scoring stikstofdepositie 

Alternatief Stikstofdepositie 

1 0 

2 0 

3 0 

4 0 

5 0 

6 0 
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