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1 Doel rapportage

Het voorliggende achtergrondrapport betreft het onderzoek Bodem ten behoeve van 

de effectbeoordeling van de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam, 

deelstudie oeververbinding & OV, Zeef 2. Deze rapportage beschouwt voor het 

aspect Bodem 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

2.1 Beleid 
Ten behoeve van de realisatie van de oeververbinding regio Rotterdam vindt 

grondverzet plaats. Voor grondverzet geldt regelgeving volgens de Wet 

bodembescherming, de Waterwet en het Besluit bodemkwaliteit. 

2.1.1. Rijksbeleid 

Wet milieubeheer 

De Wet milieubeheer (Wm) is een raamwet die zich richt op de bescherming van het 

milieu in de breedste zin des woords. Zij fungeert als basis voor meer specifieke 

wetgeving. Voor het aspect bodem zijn dit de Wet bodembescherming (Wbb) en het 

Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Beide komen hieronder in detail aan bod. 

 

Een belangrijk aandachtsveld van de Wm is de afvalzorg. Uit de bodem vrijkomende 

grond - waarbij sprake is ‘van het zich ontdoen’ van deze grond - is in principe een 

afvalstof, tenzij de toepassing van de grond conform de regels van het Besluit 

bodemkwaliteit op voorhand is vastgesteld. Een afvalstof dient door/in aangewezen 

inrichtingen getransporteerd en verwerkt te worden. De beheersing van de handling 

van afvalstoffen zijn veelal vastgelegd in vergunningen en/of verordeningen. 

 

Wet bodembescherming 

De Wet bodembescherming (Wbb) geeft het beoordelingskader voor 

bodemverontreiniging, bodemsanering en het omgaan met schone en 

verontreinigde grond. De wet ziet ook toe op het voorkomen van nieuwe 

bodemverontreiniging en het terugdringen van verontreinigingen. 

 

Een belangrijk element in de Wbb is een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging indien voor tenminste 

één stof de gemiddelde gemeten concentratie van minimaal 25 m3 bodemvolume in 

het geval van grondverontreiniging, of 100 m3 poriënverzadigde bodemvolume in het 

geval van grondwaterverontreiniging hoger is dan de interventiewaarde.  

De provincie of Wbb-gemeenten zijn bevoegd gezag bij een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. Zij hebben de omgevingsdiensten gemandateerd om dit voor 

hen af te handelen. Als er geen sprake is van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging omdat minder dan 25 m3 grond sterk verontreinigd is of 100 

m3 grondwater, dan is de gemeente bevoegd gezag. 

 

Besluit bodemkwaliteit 

Het Besluit bodemkwaliteit biedt de kaders voor duurzaam bodembeheer. Onder 

duurzaam bodembeheer wordt de balans tussen de bescherming van de 

bodemkwaliteit voor mens en natuur én het bieden van ruimte voor maatschappelijke 

ontwikkelingen verstaan. Het Besluit bodemkwaliteit bevat regels om de kwaliteit van 

de uitvoering van bodembeheer te reguleren (Kwalibo). Daarnaast geeft het de 

regels voor het hergebruik van bouwstoffen en het hergebruik van grond en 

baggerspecie. Het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie op of in de 

bodem en in oppervlaktewater mag namelijk niet leiden tot verontreinigingen. 

Bevoegd gezag van het Besluit bodemkwaliteit is voor landbodems de gemeente en 

voor waterbodems Rijkswaterstaat voor rijkswateren en voor de overige 

waterbodems het waterschap Hollandse Delta. 

 

Waterwet 

De Waterwet is van toepassing op de bodem en oevers van 

oppervlaktewaterlichamen, met uitzondering van aangewezen ‘drogere 

oevergebieden’. De bodem en oevers van oppervlaktewaterlichamen worden 

meestal begrensd door de buitenkruinlijn van de waterkering. 

 

In het kader van de Waterwet is Rijkswaterstaat bevoegd gezag voor rijkswateren. 

Het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard is bevoegd gezag voor de 

watergangen ten noorden van de Maas en het waterschap Hollandse Delta is 

bevoegd gezag voor de watergangen ten zuiden van de Maas. 
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2.1.2. Provinciaal beleid 

Het beheer van voormalige stortplaatsen is in handen van de provincie Zuid-Holland. 

De provinciale milieuverordening vormt het kader van waaruit ingrepen in het 

beheersgebied beschouwd moeten worden. Zo zijn ontgrondingen, egalisaties, 

grondverzet en diepploegen niet toegestaan zonder een ontheffing van de provincie. 

 

Het herontwikkelen van een voormalige stortplaats is mogelijk als dit bijdraagt aan 

een goede ruimtelijke ordening. De provincie heeft beleid, waarmee een goede 

ruimtelijke ordening wordt nagestreefd. De Wet ruimtelijke ordening (Wro) vormt 

hiervoor de basis. De Wro zal over enkele jaren opgaan in de Omgevingswet. Of een 

dergelijk plan binnen het beleid van de provincie past, is te beoordelen aan de hand 

van de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) en de Verordening Ruimte (VR) van de 

provincie in combinatie met het gemeentelijke bestemmingsplan.  

 

Bij activiteiten in de stort moet er een melding worden gedaan. Daarbij hoort een 

bodemonderzoek waarbij de actuele bodemkwaliteit in kaart is gebracht van de te 

beroeren grond. Nadat de actuele bodemverontreinigingssituatie in beeld is 

gebracht, moet vervolgens een saneringsplan worden opgesteld voor het bevoegd 

gezag. In een saneringsplan wordt beschreven: 1) hoe wordt gesaneerd; 2) ‘de wijze 

waarop het betrokken grondgebied in verband met het isoleren van die 

verontreiniging zal worden beheerd en 3) de maatregelen die zullen worden 

genomen in verband met beperkingen die de verontreiniging voor het gebruik van 

de bodem met zich brengen’. Vervolgens dient het bevoegd gezag in te stemmen 

met het saneringsplan. Na de sanering wordt er een verslag van de sanering 

aangeleverd dat door het bevoegd gezag moet worden gekeurd. Mogelijk is ook 

sprake van een nazorgplan.  

 

Er is een specifiek saneringsbeleid voor voormalige stortplaatsen opgesteld. Bij een 

toekomstige herinrichting van stortplaatsen moeten eventueel aanvullende 

saneringsmaatregelen worden afgestemd op de nieuwe functie. 

 

2.1.3. Gemeentelijk beleid 

De gemeente Rotterdam wordt voor wat betreft hun taken op het gebied van bodem, 

ondersteund door de DCMR-milieudienst Rijnmond. De omgevingsdienst houdt o.a. 

toezicht op de uitvoering van het beleid van de gemeente voor wat betreft hergebruik 

van grond, baggerspecie en bouwstoffen. 

 

Voor het toepassen van grond of baggerspecie in Rotterdam is gebied specifiek 

beleid uitgewerkt in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. Het betreft hergebruik 

van grond op of in de bodem, grootschalige toepassingen op de bodem, het op de 

kant zetten van baggerspecie en het opspuiten van baggerspecie.  

 

Uitganspunt in de Nota is dat de bodemkwaliteit door aanwezige 

bodemverontreinigingen geen onaanvaardbaar risico oplevert voor de gebruikers 

van de bodem. Bovendien mag de bodemkwaliteit niet verslechteren. Dit is het 

zogenaamde ‘stand still-beginsel’.  

 

De kaarten zijn opgedeeld in verschillende zones. Binnen een zone is de chemische 

bodemkwaliteit gelijkwaardig, maar tussen de zones kan de bodemkwaliteit 

verschillen. Bermen langs provinciale- en rijkswegen en/of overige in milieu-

hygiënische opzicht verdachte locaties zijn uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart 

omdat hier de bodemkwaliteitskaart niet representatief wordt geacht. 

 

Voor toepassingen van grond en bouwstoffen in oppervlaktewater gelden andere 

voorwaarden, waarbij het waterschap of Rijkswaterstaat in de meeste situaties 

bevoegd gezag is. 
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3 Onderzoeks- en scoringsmethodiek

3.1 Onderzoeksmethodiek 
Het onderzoek betreft een kwalitatieve beschouwing van de zes alternatieven op de 

aspecten: 

- Effect op (water)bodemkwaliteit 

o beïnvloeding van de (water)bodemkwaliteit 

o doorsnijding van vervuilde bodems 

o zetting 

- Effect op aardkundige waarden 

 

Het onderzoek is gericht op het inventariseren van de bekende locaties waar is 

vastgesteld dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging en 

locaties waar eerder bodemonderzoeken zijn uitgevoerd. Daarnaast zijn van deze 

locaties de verontreinigingscontouren in beeld gebracht (grond/grondwater en 

waterbodem) gerelateerd aan de zes alternatieven. In GIS zijn de 

verontreinigingscontouren van de DCMR onder de zes alternatieven gelegd. 

Vervolgens zijn de verontreinigingscontouren geselecteerd die raakvlak hebben met 

het desbetreffende alternatief.  

 

De resultaten zijn verwerkt in een overzichtstabel en uitgewerkt in 

raakvlakkenkaarten, zie hiervoor bijlage 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De inventarisatie is uitgevoerd door een (digitaal) archiefonderzoek van de diverse 

bodeminformatiesystemen.  De relevante informatie is geraadpleegd bij de overheid 

en bij de volgende beheerders van bodem/milieu-data: 

 Provincie Zuid-Holland; 

 Waterschap Hollandse Delta; 

 Bodembeheernota’s en bijhorende kaarten van de gemeente Rotterdam; 

 DCMR-milieudienst Rijnmond. 

 

3.2 Scoringsmethodiek 
In tabel 1 is de scoringsmethodiek ten behoeve van de effectrapportage bodem 

weergegeven.  

Tabel 1: Scoringsmethodiek t.b.v. effectrapportage bodemkwaliteit 

Score  Verklaring Kwalitatief 

++ Zeer positieve effecten  Sterke verbetering/bijdrage aan 

bodemkwaliteit 

+ Positieve effecten Bijdrage aan/meekoppel-

kansen voor/aan 

bodemkwaliteit 

0 Geen of geringe effecten Geen tot geringe effecten op de 

bodemkwaliteit 

- Negatieve effecten Lichte verslechtering 

bodemkwaliteit, aanpassingen 

benodigd 

- - Zeer negatieve effecten  Grote aanpassingen benodigd 

om bodemkwaliteit te borgen 
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4 Bestaande situatie

4.1 Inleiding 
De bestaande situatie is gedefinieerd als de huidige situatie. Het betreffende 

ruimtebeslag van de zes alternatieven bevindt zich op/nabij de bestaande 

infrastructuur.  

 

Gezien de beschrijving van de bestaande situatie kan vanuit het aspect bodem 

worden volstaan met de beschrijving van de bodemkwaliteit van de huidige 

(bestaande) situatie. Het tracé van de HOV-bus is in de analyse niet meegenomen. 

De reden is namelijk dat deze bus hoofdzakelijk gebruik maakt van de bestaande 

infrastructuur en er hiervoor maar heel beperkt wijzigingen plaatsvinden. 

4.2 Bestaande situatie (2022) 
In de volgende paragrafen is per thema de bestaande situatie beschreven. Dit 

betreffen de thema´s bodemopbouw, zettingsgevoeligheid, landbodem, waterbodem 

en PFAS. 

4.2.1. Bodemopbouw 

Voor het vaststellen van de ondiepe bodemopbouw is de Bodemkaart van Nederland 

geraadpleegd. Deze is in bijlage 1 weergegeven.  

 

Rondom de zes alternatieven is sprake van bebouwing. Dit betreft een geroerde 

ophooglaag voor bebouwing, wegen en andere functies. Op circa 3,0 meter beneden 

maaiveld (m-mv) begint de oorspronkelijke bodem.  

4.2.2. Zettingsgevoeligheid 

De draagkracht van de bodem is afhankelijk van de bodemsoort en laagdiktes. Veen 

en klei zijn bodemsoorten die weinig draagkrachtig zijn. 

 

Ter plaatse van de verschillende alternatieven bevinden de zettingsgevoelige 

bodemlagen bestaande uit klei en veen zich tussen de 12 en 20 m-mv. 

 

Voor de zettingsgevoeligheid van de bodem zijn de gegevens geraadpleegd van de 

provincie Zuid-Holland en geprojecteerd op de alternatieven. Dit is weergegeven in 

bijlage 2. 

4.2.3. Landbodem 

Bodemkwaliteit 

De bodemkwaliteitskaarten geven een indicatie van de bodemkwaliteit van een 

bepaalde zone. Uitgezonderd zijn percelen die aangemerkt worden als “verdachte 

locatie” op basis van historische verdachte activiteiten, percelen in het kader van de 

Wet bodembescherming (Wbb) en saneringslocaties. Voor deze percelen geldt dat 

voor de vaststelling van de bodemkwaliteit een bodemonderzoek moet worden 

uitgevoerd. Voor de analyse is gebruik gemaakt van de Ontwerp-Nota bodembeheer 

Rotterdam, d.d. 29 maart 2022.  

 

Voor de landbodem is een bodemkwaliteitskaart opgesteld, deze bestaat uit de 

volgende kaarten: 

1. Ontgravingskaart (boven- en ondergrond); 

2. Toepassingskaart (boven- en ondergrond); 

3. Bodemfunctieklassenkaart. 

 

In tabel 6 is een overzicht gegeven van de voor de locatie geldende klasse-indeling 

uit de bodemkwaliteitskaart, dit betreft bovengrond en ondergrond. Voor de 

bovengrond geldt het dieptetraject 0 tot 1,0 m-mv en voor de ondergrond geldt het 

dieptetraject 1,0 tot 2,0 m-mv.  

 

De DCMR heeft een online viewer waarin het grondstromenbeleid is weergegeven. 

De gemeente Rotterdam is onderverdeeld in bodemkwaliteitszones. De zes 

alternatieven bevinden zich in verschillende bodemkwaliteitszones. De interactieve 

kaart is via de volgende link te raadplegen: 
Grondstromenbeleid DCMR (lievense.com) 

In onderstaande tabel is een globaal overzicht gegeven van de klasse-indelingen op 

basis van de bodemkwaliteitskaart in het algemeen en per alternatief.  

https://dcmr-bbkweb.lievense.com/
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Tabel 2: Klasse-indeling uit de bodemkwaliteitskaart 

Omschrijving 

Bodemfunctiekaart: Natuur/landbouw/wonen/industrie 

Ontgravingskaart: Bovengrond: wonen/industrie  

  

Ondergrond: wonen/ 

industrie/niet toepasbaar 

Toepassingskaart 

(gebiedsspecifiek): 

Bovengrond: 

natuur/landbouw/wonen 

Ondergrond: uitgesloten 

gebied 

Tabel 2a: Klasse-indeling alternatief 1 uit de bodemkwaliteitskaart 

Omschrijving per alternatief 

Bodemfunctiekaart: Wonen (1 zone industrie, 1 zone wonen, 1 zone landbouw) 

Ontgravingskaart: Bovengrond: wonen 

  

Ondergrond: wonen/ 

industrie/niet toepasbaar 

Toepassingskaart 

(gebiedsspecifiek): 

Bovengrond: landbouw/wonen Ondergrond: uitgesloten 

gebied 

Tabel 2b: Klasse-indeling alternatief 2 uit de bodemkwaliteitskaart 

Omschrijving 

Bodemfunctiekaart: Wonen (1 zone industrie, 1 zone wonen, 1 zone landbouw) 

Ontgravingskaart: Bovengrond: wonen 

  

Ondergrond: wonen/ 

industrie/niet toepasbaar 

Toepassingskaart 

(gebiedsspecifiek): 

Bovengrond: landbouw/wonen Ondergrond: uitgesloten 

gebied 

Tabel 2c: Klasse-indeling alternatief 3 uit de bodemkwaliteitskaart 

Omschrijving 

Bodemfunctiekaart: Wonen (1 zone industrie, 1 zone wonen, 2 zones landbouw) 

Ontgravingskaart: Bovengrond: wonen/industrie 

  

Ondergrond: wonen/ 

industrie/niet toepasbaar 

Toepassingskaart 

(gebiedsspecifiek): 

Bovengrond: 

natuur/landbouw/wonen 

Ondergrond: uitgesloten 

gebied 

 

Tabel 2d: Klasse-indeling alternatief 4 uit de bodemkwaliteitskaart 

Omschrijving 

Bodemfunctiekaart: Wonen (1 zone industrie, 1 zone wonen, 1 zone landbouw) 

Ontgravingskaart: Bovengrond: wonen 

  

Ondergrond: wonen/ 

industrie/niet toepasbaar 

Toepassingskaart 

(gebiedsspecifiek): 

Bovengrond: landbouw/wonen Ondergrond: uitgesloten 

gebied 

Tabel 2e: Klasse-indeling alternatief 5 uit de bodemkwaliteitskaart 

Omschrijving 

Bodemfunctiekaart: Wonen (1 zone industrie, 1 zone wonen, 2 zones landbouw) 

Ontgravingskaart: Bovengrond: wonen/industrie 

  

Ondergrond: wonen/ 

industrie/niet toepasbaar 

Toepassingskaart 

(gebiedsspecifiek): 

Bovengrond: 

natuur/landbouw/wonen 

Ondergrond: uitgesloten 

gebied 

Tabel 2f: Klasse-indeling alternatief 6 uit de bodemkwaliteitskaart 

Omschrijving 

Bodemfunctiekaart: Wonen (1 zone industrie, 1 zone wonen, 1 zone landbouw) 

Ontgravingskaart: Bovengrond: wonen 

  

Ondergrond: wonen/ 

industrie/niet toepasbaar 

Toepassingskaart 

(gebiedsspecifiek): 

Bovengrond: landbouw/wonen Ondergrond: uitgesloten 

gebied 

 

Alle bebouwingslinten en infrastructuurlinten zijn uitgezonderd van de 

bodemkwaliteitskaart. De bodemkwaliteitskaart geeft ook geen representatief beeld 

van de bodemkwaliteit op locaties waar mogelijke puntbron verontreinigingen 

aanwezig zijn en een diffuus verontreinigd terrein waar een leeflaagsanering is 

uitgevoerd. Dit betekent dat bij (graaf)werkzaamheden bodemonderzoek moet 

worden uitgevoerd. 
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Bodemverontreiniging 

In tabel 3 is een samenvatting opgenomen van de bodemverontreinigingssituatie in 

het projectgebied. In bijlage 3 zijn detailtekeningen opgenomen waarbij de 

alternatieven zijn geprojecteerd op de genoemde bodemlocatie. 

 

De relevante locaties, waarmee een raakvlak is met 1 of meerdere alternatieven, is 

van noord naar zuid samengevat.  

Tabel 3: Bodemverontreinigingssituatie per locatiecode 

Locatiecode Locatie Besluit Vervolg Wbb-

geval 

Verontreiniging 

AA059905226 Lichtenauerlaan 

80 

- Voldoende 

onderzocht 

Nee Betreft lichte 

verontreiniging in 

grond en grondwater 

AA059914423 Kralingse Zoom 

thv nr. 50-54 

- Voldoende 

onderzocht  

Nee Betreft lichte 

verontreiniging in 

grond en grondwater 

AA059909740 Kralingse Zoom 

nabij nummer 50 

- Uitvoeren VO Nee Betreft sterke 

verontreiniging met 

arseen en zink 

AA059909538 Kralingse Zoom 

nabij nummer 50 

en 70 

- Voldoende 

onderzocht 

Nee Betreft lichte 

verontreiniging in 

grond en grondwater 

AA059905617 ´S-Gravenweg 50 - Voldoende 

onderzocht 

Nee Betreft lichte 

verontreiniging in 

grond en grondwater 

AA059908740 Voorm. Loswal, 

aanv.  

86-108-17 

- Voldoende 

onderzocht 

Nee Betreft lichte en 

matige 

verontreiniging in 

grond en grondwater 

AA059914409 Kralingse Zoom - Opstellen SP Ja Sterke 

verontreiniging met 

drins in grond 

Locatiecode Locatie Besluit Vervolg Wbb-

geval 

Verontreiniging 

AA0599133336 Burgemeester 

Oudlaan 50 

TC 15-

14-002 

Restverontreiniging Ja Sterke 

verontreiniging met 

drins in grond en 

grondwater 

AA059900356 Abram van 

Rijckevorselweg 

75 

- Uitvoeren NO Ja Onderzochte 

parameters niet 

verhoogd 

AA059900305 Autolettestraat 20 TC 06-

43-07 

Melding in het kader 

van de Wbb 

Ja Sterke 

verontreinigingen in 

grond 

AA059929123 Kralingse Zoom - Voldoende 

onderzocht 

Nee Betreft lichte 

verontreiniging in 

grond en grondwater 

AA059900264 Honingerdijk/ 

Watertorenweg 

TC 14-

32-009 

Voldoende gesaneerd Ja Sterke 

verontreiniging in het 

grondwater 

AA059908639 Nesserdijk 159 - Voldoende 

onderzocht 

Nee Betreft lichte 

verontreiniging in 

grond 

AA059902064 Drinkwaterweg 

322 

TC-99-

46-06 

Uitvoeren NO Ja Sterke 

verontreinigingen van 

zware metalen en 

PAK in grond 

AA059910637 Nesserdijk 171 - Uitvoeren VO Nee Onbekend 

AA059902063 Schielands Hooge 

Zeedijk 

- Uitvoeren NO Nee Sterke 

verontreinigingen van 

zware metalen en 

PAK in grond 

AA059900358 Schaardijk/Polder 

de Esch 

TC-05-

04-08 

Opstellen SP Ja Sterke 

verontreiniging met 

lood en zink in grond 
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Locatiecode Locatie Besluit Vervolg Wbb-

geval 

Verontreiniging 

AA059900439 Van Brienenoord TC-94-

24-04 

Starten sanering Ja Sterke 

verontreiniging met 

zink in grond 

AA059903033 Boterdiep 31 - Melding in het kader 

van de Wbb 

Ja Sterke 

verontreiniging met 

nikkel in grond 

AA059909998 Kreekkade en 

Prinsenplein 

- Voldoende 

onderzocht 

Nee Lichte verontreiniging 

met zware metalen in 

grond 

AA059902546 Mallegat 906 - Uitvoeren VO Nee  Onbekend 

AA059904204 2e Rosestraat 5 - Voldoende gesaneerd Nee Sterke 

verontreiniging met 

minerale olie 

AA059901507 Stadionweg 91 TC-10-

41-014 

Voldoende gesaneerd Ja Sterke 

verontreiniging met 

PAK en olie in 

grondwater 

AA059901546 Stadionweg 47-

107 

TC-96-

43-07 

Melding in het kader 

van de Wbb 

Ja Sterke 

verontreiniging zware 

metalen in grond 

AA059902200 Stadionweg 91 TC-01-

07-06 

Voldoende gesaneerd Ja Sterke 

verontreinigingen van 

zware metalen en 

PAK in grond 

AA059934532 Feyenoord City - Uitvoeren NO Nee Sterke 

verontreiniging met 

PFOS in grond 

AA059905657 Stadionweg 91 TC-02-

43-23 

Melding Wbb Ja Sterke 

verontreiniging met 

koper, lood, zink en 

minerale olie 

Locatiecode Locatie Besluit Vervolg Wbb-

geval 

Verontreiniging 

AA059909175 Stadionweg 47 - Voldoende 

onderzocht 

Nee Lichte verontreiniging 

in grond en 

grondwater 

AA059902122 Van 

Zandvlietplein 

 

TC-09-

49-016 

Voldoende gesaneerd Ja Sterke 

verontreiniging zware 

metalen in grond 

AA059901216 Van 

Zandvlietplein 20 

TC-00-

17-11 

Monitoring Ja Sterke 

verontreiniging in 

grondwater 

AA059934688 Olympiaweg ong. - Voldoende 

onderzocht 

Nee Lichte verontreiniging 

in grond 

AA059912024 Olympiaweg 20 

t/m 44 

- Voldoende 

onderzocht 

Nee Lichte verontreiniging 

met zware metalen, 

PCK en PAK in 

grond 

AA059938362 Coen Moulijnweg - Melding in het kader 

van de Wbb 

Ja Sterke 

verontreiniging met 

lood en zink in grond 

AA059902099 Olympiaweg TC-98-

20-29 

Melding in het kader 

van de Wbb 

Ja Sterke 

verontreiniging met 

koper, lood en zink in 

grond 

AA059901451 Stadionweg/ 

Marathonweg 

- Stortplaats Ja Sterke 

verontreinigingen 

met PAK en zware 

metalen 

AA059914507 West-

Varkenoordsepark 

- Voldoende 

onderzocht 

Nee Lichte verontreiniging 

met zware metalen in 

grond 

AA059936321 SC Varkenoord 

noordoost 

- Voldoende 

onderzocht 

Nee Lichte verontreiniging 

in grond en 

grondwater 
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Locatiecode Locatie Besluit Vervolg Wbb-

geval 

Verontreiniging 

AA059914855 2e Rosestraat  - Opstellen SP Ja Sterke 

verontreiniging met 

zware metalen in 

grond 

AA059912850 Beijerlandselaan - Uitvoeren NO Nee Plaatselijk sterk 

verontreinigd met 

PCB 

AA059908204 Stadionviaduct 

t.p.v. het park 

- Uitvoeren VO Nee Potentieel verdacht 

AA059935569 Breeplein 

Sandelingenplein 

RET 

- Voldoende 

onderzocht 

Nee Lichte verontreiniging 

met zware metalen 

en olie in grond 

AA059905439 Tramplus 

Carnisselandelijn 

- Voldoende 

onderzocht 

Nee Lichte verontreiniging 

met zware metalen in 

grond 

AA059931623 Valkeniersweg 

e.o. 

- Voldoende 

onderzocht 

Nee Lichte verontreiniging 

in grond en 

grondwater 

AA059931328 Strevelsweg ong. - Voldoende 

onderzocht 

Nee Lichte verontreiniging 

met zware metalen in 

grond 

AA059914534 Strevels ong. - Voldoende 

onderzocht 

Nee Lichte verontreiniging 

met zware metalen in 

grond 

AA059931179 Zuidplein - Uitvoeren 

NO/melding bevoegd 

gezag 

Ja Plaatselijk sterk 

verontreinigd met 

zware metalen en 

asbest 

 

Voor tabel 3 geldt dat de aanduiding van verontreiniging van de bodem is gebaseerd 

op het bodeminformatiesysteem en uitgevoerde bodemonderzoeken. Vaak is een 

sterke verontreiniging of bodemsaneringslocatie maar op een beperkt deel van de 

onderzoekslocatie aanwezig. Dit betekent dat er niet altijd raakvlak is met de 

verschillende alternatieven. In tabel 4 is weergegeven wat de raakvlakken zijn van 

de zes alternatieven t.o.v. de locatiecodes. 

Tabel 4: Raakvlak bodemlocatie met alternatief 

Locatiecode Raakvlak 

AA059905226 Alternatief 4 

AA059914423 Alternatief 4 

AA059909740 Alternatief 4 

AA059909538 Alternatieven 1 en 4 

AA059905617 Alternatieven 1 en 4 

AA059908740 Alternatieven 1 en 4 

AA059914409 Alternatieven 1, 2, 3, 5 en 6 

AA059913336 Alternatieven 1, 2, 3, 5 en 6 

AA059900356 Alternatieven 5 en 6 

AA059900305 Alternatieven 1 t/m 6 

AA059929123 Alternatief 5 

AA059902064 Alternatieven 1 t/m 6 

AA059908639 Alternatieven 1, 2, 4 en 6 

AA059902064 Alternatieven 1, 2, 4 en 6 

AA059910637 Alternatieven 1, 4 en 6 

AA059902063 Alternatieven 1, 4 en 6 

AA059900358 Alternatieven 2 t/m 6 

AA059900439 Alternatieven 3 en 5 

AA059903033 Alternatieven 3 en 5 

AA059909998 Alternatieven 3 en 5 

AA059902546 Alternatief 1 

AA059904204 Alternatief 1 

AA059900046 Alternatief 1 

AA059901507 Alternatieven 2, 4 en 6 

AA059901546 Alternatieven 2, 4 en 6 

AA059902200 Alternatieven 2, 4 en 6 

AA059934532 Alternatieven 2, 4 en 6 
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Locatiecode Raakvlak 

AA059905657 Alternatieven 4 en 6 

AA059909175 Alternatieven 3 en 5 

AA059902122 Alternatieven 3 en 5 

AA059901216 Alternatieven 3 en 5 

AA059934688 Alternatief 4 

AA059912024 Alternatief 1 

AA059938362 Alternatieven 2 en 6 

AA059902099 Alternatief 4 

AA059901451 Alternatieven 4 en 6 

AA059914507 Alternatieven 1 en 4 

AA059936321 Alternatieven 3 en 5 

AA059914855 Alternatief 1 

AA059912850 Alternatieven 3 en 5 

AA059908204 Alternatieven 1 t/m 6 

AA059935569 Alternatieven 1 t/m 6 

AA059905439 Alternatieven 1 t/m 6 

AA059931623 Alternatieven 1 t/m 6 

AA059931328 Alternatieven 1 t/m 6 

AA059914534 Alternatieven 1 t/m 6 

AA059931179 Alternatieven 1 t/m 6 

 

Voor bijlage 3 geldt dat op de kaart de status m.b.t. het bodemonderzoek is 

weergegeven zoals bekend bij bevoegd gezag. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de 

locatie voldoende is onderzocht of dat een nader bodemonderzoek noodzakelijk is. 

 

Beschrijving verontreinigingen 

Hieronder is een beknopte beschrijving gegeven van de verdachte deellocaties op 

of direct nabij de verschillende alternatieven. De locaties die voldoende zijn 

onderzocht zijn niet nader omschreven, omdat hier hooguit lichte verontreinigingen 

in grond en/of grondwater zijn aangetoond die geen (negatieve) consequenties 

hebben voor toekomstige graafwerkzaamheden. De beschrijving van de verdachte 

deellocaties vindt plaats van noord naar zuid.  
 

AA059914409 Kralingse Zoom 
De toplaag van 0 tot 1,0 m-mv is licht tot plaatselijk sterk verontreinigd met drins, 

koper, lood en zink. Vanaf 1,0 m-mv is de locatie op meerdere plekken sterk 

verontreinigd met drins. Het grondwater is licht verontreinigd met zink, cadmium en 

barium. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging in de grond. 

 

AA0599133336 Burgemeester Oudlaan 50 

Binnen de locatie bevindt zich een heterogene bodemverontreiniging. In de 

ondergrond is sprake van sterke verontreinigingen met drins (organische 

chloorverbindingen) en een matige verontreiniging met OCB´s. In het grondwater 

worden plaatselijk sterk verhoogde concentraties gemeten van DDT/DDE/DDD en 

drins. 

 

AA059900356 Abram van Rijckevorselweg 75 

In het verleden heeft een sanering plaatsgevonden, waarbij minerale olie 

verontreinigde grond is ontgraven en afgevoerd naar een reiniger. De ontgravingen 

zijn aangevuld met schoon zand. In oktober 2020 is een eindsituatieonderzoek 

uitgevoerd waaruit blijkt dat de verdachte activiteiten niet hebben geleid tot een 

bodemverontreiniging. Het tankstation is overgenomen door een nieuwe huurder. 

 

AA059900305 Autolettestraat 20 

Sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met arseen en zink in de 

grond als gevolg van een voormalige baggerspecieloswal. Er dient voor toekomstige 

graafwerkzaamheden afstemming plaats te vinden met bevoegd gezag. 

 

AA059900264 Honingerdijk/Watertorenweg 

In het verleden zijn diverse bodemonderzoeken en saneringen uitgevoerd. Er is 

sprake van een restverontreiniging met minerale olie, PAK en VAK in de grond en 

grondwater. Verontreiniging is gemonitord t/m 2014, daarna geen actieve nazorg 

meer van toepassing.  
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AA059902064 Schielands Hooge Zeedijk (Drinkwaterweg 322) 

In de grond zijn sterke verontreinigingen met lood, koper, chroom en PAK aanwezig 

vanaf 0,6 m-mv. Het betreft een diffuse verontreiniging. Er dient een actualisatie 

plaats te vinden van de bodemkwaliteit.  

 

AA059910637 Nesserdijk 171 

Op de locatie hebben in het verleden verdachte activiteiten plaatsgevonden welke 

mogelijk kunnen hebben geleid tot een bodemverontreiniging. Bij herinrichting dient 

een bodemonderzoek plaats te vinden naar de aanwezig van de milieu-hygiënische 

kwaliteit van de grond.  

 

AA059900358 Schaardijk/Polder de Esch (Loswal 179) 

Op de locatie bevindt zich een geval van ernstige bodemverontreiniging met lood en 

zink in de grond. Indien graafwerkzaamheden plaatsvinden is een melding benodigd 

bij het bevoegd gezag.  

 

AA059900439 Van Brienenoord 

In de grond bevindt zich een diffuse sterke verontreiniging met zink en arseen. Er 

heeft een sanering plaatsgevonden waarbij een restverontreiniging is 

achtergebleven. Er is een leeflaag gerealiseerd van minimaal 0,5 m-mv en de locatie 

is na uitvoering van de sanering geschikt voor de bestemming recreatie en natuur.  

 

AA059903033 Boterdiep 31 

Op de locatie bevindt zich een geval van ernstige bodemverontreiniging met nikkel 

in de grond. Indien graafwerkzaamheden plaatsvinden is een melding benodigd bij 

het bevoegd gezag. 

 

AA059901507 Stadionweg 91 

Op de locatie is een grondwaterverontreiniging aanwezig met PAK en minerale olie 

in het grondwater. Na de sanering is een restverontreiniging achtergebleven. 

Aansluitend is een monitoring opgezet en na de laatste monitoringsronde bleek dat 

de verontreinigingen in het grondwater zijn afgenomen en dat voldoende is 

aangetoond dat de verontreinigingen stabiel zijn.  

 

AA059902159 Stadionweg 47-107 

In het verleden hebben diverse bodemonderzoeken en (deel)saneringen 

plaatsgevonden. De grond- en grondwaterverontreiniging met PAK, minerale olie en 

zware metalen is in voldoende mate gesaneerd. Op de locatie is vooralsnog geen 

vervolgonderzoek noodzakelijk.  

 

AA059934532 Feyenoord City – fase I 

Op de locatie zijn in de grond matig tot sterke verontreinigingen aangetoond met 

zware metalen, evenals PCB en PFOS (in de bovenste meter). Om inzicht te krijgen 

in de omvang en spoedeisendheid van de verontreinigingen is een nader 

bodemonderzoek noodzakelijk.  

 

AA059938362 Coen Moulijnweg 

Op de locatie is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met lood 

en zink in de grond. Indien graafwerkzaamheden plaatsvinden is een melding 

benodigd bij het bevoegd gezag. 

 

AA059914855 2e Rosestraat (tussen Hilledijk en Spoorweghaven) 

Binnen de onderzoekslocatie zijn op twee plaatsen spots met sterke 

verontreinigingen met koper en PAK aangetoond vanaf 1,0 tot circa 3,0 m-mv. Het 

betreft twee gevallen van ernstige bodemverontreiniging. Een sanering is 

noodzakelijk bij herinrichting. Met bevoegd gezag dient afgestemd te worden welke 

saneringsaanpak benodigd is.  

 

AA059912850 Beijerlandselaan 

Deze locatie bestaat uit verschillende deellocaties. Op het locatiedeel ter plaatse van 

de Marathonweg is een bodemverontreiniging met PCB aangetoond. Om inzicht te 

krijgen in de omvang en spoedeisendheid van de verontreinigingen is een nader 

bodemonderzoek noodzakelijk. Bij de overige locaties is geen aanleiding om een 

vervolgonderzoek dan wel saneringsmaatregelen uit te voeren. 
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AA059908204 Stadionviaduct t.p.v. het park 

Uit diverse historische onderzoeken blijkt dat op de locatie potentiële verdachte 

bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Bij herinrichting dient een 

bodemonderzoek plaats te vinden naar de aanwezig van de milieu-hygiënische 

kwaliteit van de grond. 

 

AA059931179 Zuidplein (plangebied Hart van Zuid) 

Binnen het plangebied is een sterke verontreiniging aanwezig met diverse zware 

metalen. Aangezien meer dan 25 m3 grond sterk verontreinigd is, is sprake van een 

geval van ernstige bodemverontreiniging. Indien graafwerkzaamheden plaatsvinden 

is een melding benodigd bij het bevoegd gezag. 

 

Stortplaatsen 

Op basis van de stortplaatsenkaart van de Provincie Zuid-Holland is ter plaatse van 

de alternatieven 2, 4 en 6 een raakvlak met een stortplaats met locatiecode 

AA059901451 (locatienaam Stadionweg/Marathonweg). Dit betreft een voormalige 

stortplaats met bouw- en sloopafval. De huidige functie betreft infrastructuur. 

 

Daarnaast heeft alternatief 1 raakvlak met een stortplaats met locatiecode 

AA059902546 (locatienaam Mallegat 906). Dit betreft een voormalige stort met 

baggerspecie en bouw- en sloopafval. De huidige functie betreft openbaar groen.  

 

In onderstaande figuur (en in bijlage 3) is de ligging weergegeven van beide 

stortplaatsen. 

 

 

Figuur 1: Ligging van de stortplaatsen Mallegat 906 en Stadionweg/Marathonhave. 

Afvoer verontreinigde grond 

Als verontreinigde grond van de locatie wordt afgevoerd, moet dit worden gemeld 

conform de geldende wettelijke bepalingen. Het advies is om vrijkomende grond in 

overleg met de Grondbank Rotterdam af te voeren. Gezien de fase van dit project 

zal dit onderdeel niet verder uitgewerkt worden.  

4.2.4. Waterbodem 

Binnen de verschillende alternatieven wordt een aantal watergangen van het 

waterschap doorsneden. Dit betreft de alternatieven 3, 4 en 5. Voor zover bekend is 

er geen waterbodemkwaliteitskaart aanwezig binnen de gemeente Rotterdam. Dit 

betekent dat bij dempingen van watergangen en/of baggerwerk een 

waterbodemonderzoek moet worden uitgevoerd conform de NEN 5720. Met dit 

onderzoek wordt de waterbodemkwaliteit bepaald voor toepassing elders.  
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Daarnaast wordt de Nieuwe Maas door de alternatieven 4, 5 en 6 gekruist waarbij 

een tunnel wordt gerealiseerd. Alternatief 4 is een boortunnel, de alternatieven 5 en 

6 betreft een afzinktunnel. Bij de alternatieven 5 en 6 dient de baggerspecie te 

worden verwijderd en is inzicht nodig in de waterbodemkwaliteit. Bij alternatief 4 

wordt ruim beneden de baggerspecie geboord en is vooralsnog geen inzicht nodig 

in de vaste waterbodem. Eventuele vrijkomende waterbodem kan op de kant worden 

gezet en worden gekeurd. 

 

Het bevoegd gezag betreft hier Rijkswaterstaat. De impact op de waterbodem dient 

in een vervolgonderzoek nader kwantitatief onderzocht te worden.  

4.2.5. PFAS 
Door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is op 8 juli 2019 het 

“Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en 

baggerspecie” opgesteld en ingediend bij de Tweede Kamer. Het meest recente 

aangepaste handelingskader dateert van 13 december 2021 (met aanpassing op 2 

juli 2020 en 29 november 2019). Het handelingskader is verplicht gesteld en bevat 

een onderzoeksplicht voor PFAS voor toe te passen grond en baggerspecie alsmede 

afvoer van grond naar een verwerker (acceptatievoorwaarden). Grond is verdacht 

op het diffuus voorkomen van PFAS als het gaat om bovengrond of als grond 

geroerd is, zoals bijvoorbeeld bij een ophooglaag. 

PFAS is de verzamelnaam voor perfluorverbindingen en worden al decennia 

gebruikt in industriële en andere processen en in vele producten. Ze worden 

toegepast in allerlei alledaagse toepassingen zoals blusschuim, verf, pannen, 

kleding (ook Gore-Tex schoenen en handschoenen) en cosmetica. Door het 

wijdverbreide gebruik van PFAS wordt het in Nederland inmiddels niet alleen bij 

puntbronnen, maar diffuus verspreid in het milieu aangetroffen als gevolg van 

atmosferische depositie. Onder verharding wordt PFAS vaak in lagere concentraties 

gemeten. PFAS is resistent in het milieu en heeft een mobiel karakter in de bodem. 

 

In onderstaande tabel is per categorie de toepassingssituatie en toepassingswaarde 

van PFAS weergegeven. 

Tabel 5: Toepassingssituatie en toepassingscriteria PFAS op basis van het Tijdelijk 

Handelingskader 13 december 2021. 

Categorie Toepassingssituatie Toepassingswaarde  

(µg/kg d.s.) 

Op de landbodem 

4.1 Grond en baggerspecie toepassen boven 

grondwaterniveau 

 

 Wonen of industrie PFAS = 3 

PFOA = 7 

 Landbouw/natuur PFAS = 1,4 

PFOA = 1,9 

 Landbouw/natuur, wonen of industrie PFAS = 1,4 

PFOA = 1,9 

4.2 Baggerspecie toepassen boven 

grondwaterniveau 

PFAS = 3 

PFOA = 7 

4.3 Grond en baggerspecie grootschalig 

toepassen boven grondwaterniveau 

PFAS = 3 

PFOA = 7 

4.4 Grond en baggerspecie toepassen in 

grondwaterbeschermingsgebieden 

Gebiedskwaliteit 

4.5 Grond en baggerspecie toepassen onder 

grondwaterniveau, met inbegrip van 

grootschalige toepassing 

Vervalt 

In oppervlaktewater 

4.6 Grond toepassen Vervalt 

4.7 Baggerspecie toepassen in hetzelfde 

oppervlaktewaterlichaam of aansluitende 

stroomafwaarts gelegen 

oppervlaktewaterlichaam 

Toepasbaar, wel meten en 

toetsen op uitschieters 

4.8.1 Baggerspecie toepassen in hetzelfde 

oppervlaktelichaam in ophogingen in 

waterbouwkundige constructies, 

uitgezonderd diepe plas 

Toepasbaar, wel meten en 

toetsen op uitschieters 

4.8.2 Het in een ander oppervlaktewaterlichaam 

uitgezonderd een diepe plas: 

- Verspreiden van baggerspecie 

Rijkswater: 

PFAS = 0,8 

PFOS = 3,7 

Anders: 
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Categorie Toepassingssituatie Toepassingswaarde  

(µg/kg d.s.) 

- Het toepassen van baggerspecie 

en grond in ophogingen in 

waterbouwkundige constructies 

PFAS = 0,8 

PFOS = 1,1 

4.9.1 Baggerspecie en grond toepassen in niet-

vrijliggende diepe plassen die in open 

verbinding staan met een rijkswater 

PFAS = 0,8 

PFOS = 3,7 

4.9.2 Baggerspecie en grond toepassen in andere 

diepe plassen dan bedoeld onder 4.9 

PFAS = 0,8 

PFOS = 1,1 

 

Lokaal beleid 

PFAS maakt onderdeel uit van de bodemkwaliteitskaart van de gemeente 

Rotterdam. Afhankelijk van de functie van het gebied gelden afwijkende waarden ten 

opzichte van het Landelijk tijdelijk handelingskader. In industrieel gebied geldt voor 

PFOS een maximum van 7 µg/kg d.s. In natuur- en landbouwgebied zijn de 

maximumwaarden: 1,6 µg/kg d.s. voor PFOS, 1,9 µg/kg d.s. voor PFOA en 1,4 µg/kg 

d.s. voor overige PFAS. Deze lokale waarden zijn alleen van toepassing op grond 

die afkomstig is uit de gemeente Rotterdam. 

4.3 Aardkundige waarden 
Om het effect te bepalen van de zes alternatieven op de aardkundige waarden is 

gebruik gemaakt van de openbaar beschikbare kaartlagen van de Provincie Zuid-

Holland. Natuurlijke landschappen zijn in de provincie Zuid-Holland vanwege een 

hoge bevolkingsdichtheid en intensief gebruik van het landschap minder goed 

herkenbaar. Echter zijn er nog steeds meerdere aardkundige fenomenen zichtbaar 

in het landschap. De aardkundige fenomenen kunnen ingedeeld worden in 

verschillende deltalandschappen en cultuurlandschappen.  

 

In de bodemvisie van de provincie Zuid-Holland is opgenomen welke aardkundige 

waarden zij wil behouden. Het betreft o.a. kustduinen, strandwallen, kreekruggen, 

(veen)rivieren), donken, zoetwater getijdendelta De Biesbosch en oude Maaslopen 

met stroomruggen.  

 

Ter plaatse van de zes alternatieven zijn geen aardkundige waarden bekend.  
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5 Beoordeling en maatregelen 

5.1 Inleiding 
Het bodemonderzoek richt zich op de vraag in hoeverre de alternatieven (potentiële) 

verontreinigingslocaties doorsnijden of raken, in welke mate de bodemopbouw en 

gelaagdheid worden beïnvloed en of technische maatregelen nodig zijn bij een 

geringe draagkracht van de bodem. 

 

De effectbepaling komt dus op de volgende vergelijking neer. De zes alternatieven 

versus de huidige situatie. 

5.2 Conclusie toets wettelijk kader/beleidskader 
Per thema wordt hieronder de effectbepaling getoetst. 

5.2.1. Bodemopbouw 

Het aspect bodemopbouw heeft betrekking op de opbouw en gelaagdheid van de 

bodem. Dit is relevant voor de draagkracht van de grond bij het toepassen van een 

tram- of metrolijn. Een weinig draagkrachtige bodem (klei en veen) leidt immers tot 

schade aan de constructie als gevolg van inklinking van de bodem door het 

aanbrengen van de constructie. Ook treedt hierbij extra zetting op als gevolg van de 

extra gronddruk door de aanleg van de wegen/rails/tunnel vanwege het opbrengen 

van grond of constructies en een tijdelijke of permanente ontwatering van de bodem 

onder de weg. Dit leidt uiteindelijke tot verzakkingen van de weg en eventuele 

schade aan de weg of kunstwerken. Met technische maatregelen zijn dergelijke 

effecten te voorkomen en/of te mitigeren. 

 

Hieronder is de beoordelingssystematiek weergegeven voor het aspect 

bodemopbouw/zettingen. Het realiseren van een ondergrondse tram of metro 

(alternatieven 2, 4, 5 en 6) leidt als gevolg van een relatief slechte draagkracht van 

de bodem tot negatieve effecten. Het realiseren van een tramlijn op maaiveld of op 

+1 (alternatieven 1 en 3) leidt tot geen of geringe effecten. 

 

 

 

Tabel 6: Scoringsmethodiek aspect bodemopbouw/zetting per alternatief 

Alternatieven Verklaring Kwalitatief 

1 Brug West Geen of geringe effecten De aanleg van een tram leidt tot geen of 

geringe effecten aan de constructie als 

gevolg van de draagkracht van de 

bodem. 

2 Brug bocht A Negatieve effecten De aanleg van een tram leidt tot 

negatieve effecten aan de constructie 

als gevolg van de draagkracht van de 

bodem. 

3 Brug bocht B Geen of geringe effecten De aanleg van een tram leidt tot geen of 

geringe effecten aan de constructie als 

gevolg van de draagkracht van de 

bodem. 

4 Tunnel bocht 

A 

Negatieve effecten De aanleg van een metro leidt tot 

negatieve effecten aan de constructie 

als gevolg van slechte draagkracht van 

de bodem. 

5 Tunnel bocht 

B 

Negatieve effecten De aanleg van een metro leidt tot 

negatieve effecten aan de constructie 

als gevolg van slechte draagkracht van 

de bodem. 

6 Tunnel Tram Negatieve effecten De aanleg van een tram leidt tot 

negatieve effecten aan de constructie 

als gevolg van slechte draagkracht van 

de bodem. 

 

De draagkracht van de bodem is afhankelijk van de bodemsoort en laagdiktes. Veen 

en klei zijn bodemsoorten die weinig draagkrachtig zijn. Uit de analyse blijkt dat de 

dikte van de zettingsgevoelige bodemlagen bestaande uit klei en veen zich bevinden 

tussen de 12 en 20 meter. 
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De bodemopbouw wordt per saldo als negatief beoordeeld voor de alternatieven 2, 

4, 5 en 6, omdat het realiseren van nieuwe infrastructuur (verdiepte ligging) leidt tot 

negatieve effecten als gevolg van een relatief slechte draagkracht van de bodem.  

5.2.2. Bodemkwaliteit (land- en waterbodem inclusief grondwater) 

De beoordeling van het effect op de bodemkwaliteit vindt plaats op basis van de 

bekende gegevens van de bodemkwaliteit. Het doorsnijden van gebieden met 

bodemverontreiniging leidt tot een positief milieueffect. Dit komt omdat bij de aanleg 

van nieuwe infrastructuur de bestaande bodem deels wordt weggegraven, waarmee 

de aanwezige verontreinigingen worden weggenomen. Hieronder is de 

beoordelingssystematiek weergegeven voor het aspect bodemkwaliteit. 

 

De aspecten kwaliteit landbodem en kwaliteit grondwater zijn samengenomen tot het 

overstijgende aspect kwaliteit landbodem. Dit is gedaan vanwege het feit dat deze 

beide aspecten op het vlak van de kwaliteit een fysische en chemische samenhang 

hebben. Het aspect kwaliteit waterbodem is separaat uitgewerkt.  

 

In tabel 7 is de scoringsmethodiek weergegeven van het aspect kwaliteit landbodem. 

Voor de alternatieven 4 en 5 leidt de aanleg van een metro vanwege de enorme 

graafdiepte tot een aanzienlijke verbetering van de bodemkwaliteit. Voor de overige 

alternatieven vinden graafwerkzaamheden plaats waarbij aanwezige 

verontreinigingen worden weggenomen (gesaneerd).  

Tabel 7: Scoringsmethodiek aspect bodemkwaliteit - landbodem 

Alternatieven  Verklaring Kwalitatief 

1 Brug West Positieve effecten De aanleg van een tram leidt tot een 

verbetering van de bodemkwaliteit. 

2 Brug bocht A Positieve effecten De aanleg van een tram leidt tot een 

verbetering van de bodemkwaliteit. 

3 Brug bocht B Positieve effecten De aanleg van een tram leidt tot een 

verbetering van de bodemkwaliteit. 

4 Tunnel bocht 

A 

Zeer positieve effecten De aanleg van een metro leidt tot een 

aanzienlijke verbetering van de 

bodemkwaliteit. 

Alternatieven  Verklaring Kwalitatief 

5 Tunnel bocht 

B 

Zeer positieve effecten De aanleg van een metro leidt tot een 

aanzienlijke verbetering van de 

bodemkwaliteit. 

6 Tunnel Tram Positieve effecten De aanleg van een tram leidt tot een 

verbetering van de bodemkwaliteit. 

In tabel 8 is de scoringsmethodiek weergegeven van het aspect kwaliteit 

waterbodem. Bij de alternatieven 5 en 6 waar een afzinktunnel wordt gerealiseerd 

leidt de aanleg tot een aanzienlijke verbetering van de waterbodemkwaliteit. Bij de 

alternatieven 3 en 4 worden verschillende watergangen (gedeeltelijk) gedempt, hier 

leidt de aanleg tot een verbetering van de waterbodemkwaliteit. Voor de 

alternatieven 1 en 2 is er geen direct raakvlak met waterbodem.  

Tabel 8: Scoringsmethodiek aspect bodemkwaliteit - waterbodem 

Alternatieven  Verklaring Kwantitatief 

1 Brug West Geen of geringe effecten De aanleg van een tram leidt tot geen of 

geringe verbetering van de 

waterbodemkwaliteit. 

2 Brug bocht A Geen of geringe effecten De aanleg van een tram leidt tot geen of 

geringe verbetering van de 

waterbodemkwaliteit. 

3 Brug bocht B Positieve effecten De aanleg van een tram leidt tot een 

verbetering van de waterbodemkwaliteit. 

4 Tunnel bocht 

A 

Positieve effecten De aanleg van een metro leidt tot een 

verbetering van de waterbodemkwaliteit. 

5 Tunnel bocht 

B 

Zeer positieve effecten De aanleg van een metro middels leidt tot 

een aanzienlijke verbetering van de 

waterbodemkwaliteit. 

6 Tunnel Tram Zeer positieve effecten De aanleg van een tram leidt tot een 

aanzienlijke verbetering van de 

waterbodemkwaliteit. 
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In het historisch bodemonderzoek zijn (potentieel) aanwezige grond-, grondwater- 

en waterbodemverontreinigingslocaties in kaart gebracht, die van invloed kunnen 

zijn op de voorgenomen graafwerkzaamheden. 

 

Uit het historisch bodemonderzoek is gebleken dat er zowel sprake is van potentiële 

als bekende (water)bodemverontreinigingen onder of in de directe nabijheid van de 

alternatieven. Dit betreft onder andere locaties met verdachte bedrijfsactiviteiten, 

brandstoftanks, dempingen, ophogingen en stortplaatsen. Het effect van de 

voorgenomen ingreep op deze verontreinigingen is beoordeeld als positief. Bij de 

aanleg wordt namelijk de bestaande bodem gedeeltelijk weggegraven, waarmee de 

aanwezige verontreiniging wordt weggenomen (gesaneerd).  

 

Wanneer verontreinigingen zich bevinden binnen het ruimteslag van één van de 

alternatieven kan een sanering voorafgaand aan of tijdens de aanleg nodig zijn. 

Daarnaast wordt de ontgraven grond in de uitvoering zoveel mogelijk hergebruikt 

binnen het (toekomstig) projectgebied. Grond die niet kan worden hergebruikt, wordt 

afgevoerd naar een grondbank/hergebruikslocatie of een erkend verwerker.  

 

Voormalige stortplaats 

Bij de voormalige stortplaatsen Stadionweg/Marathonweg (raakvlak met de 

alternatieven 2, 4 en 6) en Mallegat 906 (raakvlak met alternatief 1) wordt een groot 

effect verwacht. In beide gevallen betreft het een voormalige stort met bouw- en 

sloopafval en baggerspecie. Vaak is in het verleden een deklaag aangebracht, 

onduidelijk is of de deklaag nog voldoende dik is en verontreinigingen bevat. Mogelijk 

wordt de voormalige stortplaats doorsneden, hier dient aanvullend actualiserend 

bodemonderzoek plaats te vinden.  

5.2.3. Aardkundige waarden 

De beoordeling van de aardkundige waarden vindt plaats op basis van beschikbare 

openbare data van de provincie Zuid-Holland. Het doorsnijden van een 

archeologische waarde heeft geringe tot negatieve effecten op de aardkundige 

waarden.  

 

5.3 Mitigerende/compenserende maatregelen 
Van de thema´s bodemopbouw, bodemkwaliteit en aardkundige waarden zijn de 

optredende effecten vastgesteld. In detail zijn de aspecten bodemopbouw en 

bodemkwaliteit (landbodem-, waterbodem- en grondwaterkwaliteit) getoetst op hun 

impact op de omgeving.  

 

Bodemopbouw/zettingen 

De draagkracht van de bodem over het traject van de alternatieven is gering/matig. 

Dit komt doordat de bodem is opgebouwd uit klei en veen. Het realiseren van een 

verdiepte ligging van een nieuwe tram of metro leidt tot zetting door 

graafwerkzaamheden en grondverbeteringen. De realisatie van een tram op 

maaiveld niveau of op hoogte +1 leidt tot geringe zettingen. Voor de alternatieven 2, 

4, 5 en 6 zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk voorafgaand aan de 

toekomstige realisatie. Zonder maatregelen is het effect als negatief beoordeeld (-). 

 

Inklinking van de bodem in het te ontwikkelen gebied heeft op zichzelf geen 

milieueffect, maar leidt wel tot verstoring van de bodemopbouw en is wel van belang 

om rekening mee te houden met het oog op het risico op schade aan de constructie 

en bebouwing als gevolg van zettingen. 

De volgende mitigerende maatregelen kunnen toegepast worden: 

• Met het toepassen van voorbelasting kan schade door restzettingen (in de 

beheerfase) worden voorkomen; 

• Met het toepassen van licht ophoogmateriaal kan zetting door ophoging 

worden voorkomen of deels gemitigeerd; 

• Met verticale drainage kan zetting vóór de aanlegfase worden versneld om 

restzettingen na realisatie tot een minimum te beperken; 

•  Bij het optreden van horizontale deformaties verschuivingen van de 

ondergrond is het mogelijk om technische maatregelen te treffen, zoals het 

plaatsen van een scheidende constructie zoals een damwand of gebruik 

maken van andere ophogingsmethoden (bijvoorbeeld ‘gewapende grond’ 

die niet leidt tot extra ruimtebeslag). 
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Met het toepassen van mitigerende maatregelen kan een beter effect bereikt 

worden. De aanleg van een metro – of tramlijn leidt in dat geval tot minder schade 

aan constructies en bebouwing.  

 

Bodemkwaliteit 

Omdat er over het geheel genomen (water)bodemverontreinigingen worden 

ontgraven is het aspect (water)bodemverontreiniging als positief (+) tot zeer positief 

(++) beoordeeld. Door de toekomstige graaf- en baggerwerkzaamheden worden 

bodemverontreinigingen indien nodig verwijderd. Opgemerkt dient te worden dat de 

keerzijde van weggraven leidt tot meer saneringskosten in de uitvoering. 

 

Aardkundige waarden 

Gezien de toekomstige graafwerkzaamheden hebben de aardkundige waarden 

geen overlap met de alternatieven en is sprake van geen of geringe effecten. 

 

Samenvatting 

Het bovenstaande leidt tot de in de onderstaande tabel samengevatte beoordeling 

van de effecten op de bodemkwaliteit en aardkundige waarden.  

Tabel 9: Scoringsmethodiek aspecten bodemkwaliteit en aardkundige waarden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternatief Bodemkwaliteit  

Aardkundige 

waarden  Waterbodem Doorsnijding 

vervuilde bodem 

Zettingen 

1. Brug West 0 + 0 0 

2. Brug Bocht A 0 + - 0 

3. Brug Bocht B + + 0 0 

4. Tunnel Bocht A + ++ - 0 

5. Tunnel Bocht B ++ ++ - 0 

6. Tunnel Tram ++ + - 0 
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6 Conclusie en aanbevelingen

Uit het voorliggende historisch onderzoek komt naar voren dat er ter plaatse van de 

voorgenomen aanleg van een tram of metro in de directe nabijheid ervan locaties 

aanwezig zijn, waar in milieu-hygiënisch opzicht verdachte activiteiten hebben 

plaatsgevonden of vinden en waar de (water)bodemkwaliteit mogelijk in milieu-

hygiënisch opzicht negatief is beïnvloed. 

 

Bodemopbouw 

De draagkracht van de bodem over het traject van de alternatieven is gering/matig. 

Dit komt doordat de bodem is opgebouwd uit klei en veen. Het realiseren van een 

verdiepte ligging van een nieuwe tram of metro leidt tot zetting door ophogingen en 

grondverbeteringen. De realisatie van een tram op maaiveld niveau of op hoogte +1 

leidt tot geringe zettingen. 

 

Met het toepassen van mitigerende maatregelen kan een beter effect bereikt 

worden. De aanleg van een metro- of tramlijn leidt in dat geval tot minder schade 

aan constructies en bebouwing. Aanbevolen wordt om een aanvullend geotechnisch 

onderzoek (naar de draagkracht /stabiliteit) uit te voeren en de resultaten hiervan af 

te stemmen met de gemeente Rotterdam. 

 

Bodemkwaliteit (landbodem) 

Ten aanzien van landbodemkwaliteit worden bij de zes alternatieven 

bodemverontreinigingen ontgraven en daarmee is het aspect 

landbodemverontreiniging als positief (+) tot zeer positief (++) beoordeeld.  

 

Bodemkwaliteit (waterbodem) 

Ten aanzien van de waterbodemkwaliteit worden bij de alternatieven 3, 4, 5 en 6 

waterbodemverontreinigingen ontgraven. Vanwege de aanleg van een afzinktunnel 

in de waterbodem worden de alternatieven 5 en 6 zeer positief (++) beoordeeld. 

 

Door de toekomstige graaf- en baggerwerkzaamheden worden 

(water)bodemverontreinigingen indien nodig verwijderd. 

 

Aardkundige waarden 

Gezien de toekomstige graafwerkzaamheden hebben de aardkundige waarden 

geen overlap met de alternatieven en is sprake van geen of geringe effecten. 

 

Aanbevelingen 

Aanbevolen wordt om voorafgaand aan de realisatiefase (water)bodemonderzoek 

uit te voeren. Tevens dient PFAS onderzocht te worden. Het 

(water)bodemonderzoek zal inzicht geven in de vrijkomende grondsoorten, de 

geschiktheid voor hergebruik, de te hanteren veiligheidsklassen bij werkzaamheden 

in de grond en/of waterbodem en eventuele saneringsnoodzaak. 
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7 Monitoring, evaluatie en leemten in kennis 

De inventarisatie betreffende bodemopbouw en bodemverontreinigingslocaties is 

primair uitgevoerd op basis van de digitale bodeminformatiesystemen en de 

onderliggende bodem- en milieurapporten. Deze bronnen bevatten een voldoende 

gedetailleerd beeld van de exacte aard en omvang van de bodemverontreinigingen 

en de bodemopbouw. Derhalve bieden deze bronnen voldoende informatie om het 

bodembelang volwaardig mee te nemen in de besluitvorming in deze fase. Er is 

daarom voor de MIRT geen sprake van een leemte in kennis of informatie. 
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