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1 Doel rapportage

Het voorliggende achtergrondrapport betreft het onderzoek naar de onderdelen

Recreatie,	Natuurhistorie	en	Archeologie	ten	behoeve	van	de	effectbeoordeling	van	de

MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam, deelstudie oeververbinding &

OV, Zeef 2. Deze rapportage beschouwt voor de aspecten Recreatie, natuurhistorie en

archeologie	de	optredende	effecten,	toetst	deze	aan	vigerende	wet-	en	regelgeving	en

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

zijn.
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Van Nationaal naar Provinciaal en Gemeentelijk Beleid 

De Wet op de Archeologische Monumentenzorg is een raamwet die regelt hoe rijk, provincie 

en gemeente bij hun ruimtelijke plannen rekening moeten houden met het erfgoed in de 

bodem. Het instrument dat hiervoor wordt ingezet is de aanwijzing van archeologische 

attentiegebieden door de provincies. Gemeenten werken deze attentiegebieden verder 

uit en geven in hun omgevingsplannen aan hoe in een plangebied met archeologische 

belangen omgegaan moet worden en welke vergunningen en voorschriften van toepassing 

zijn. Voor Rotterdam geeft de Archeologische Waardenkaart Rotterdam de archeologische 

waarden en potenties aan en ze beschrijft hoe er gehandeld dient te worden voorafgaande 

aan grondroerende werkzaamheden, die het aanwezige bodemarchief kunnen verstoren.

Op basis van de Archeologische Waardenkaart Rotterdam kan alleen een globale 

inschatting worden gemaakt van de archeologische verwachting en de impact van de 

verschillende varianten. In de volgende fase moet er een preciezere inschatting worden 

gemaakt.

Er zijn vier gebiedstypen: 

1. Archeologisch Belangrijke Plaatsen (ligt niet in het studiegebied).

2. Gebieden met een zeer hoge archeologische verwachting (enkele locaties in het 

studiegebied).

3. Gebieden met en redelijk tot hoge archeologische verwachting (groot deel van het 

studiegebied):

3.1 De archeologische waarden zijn te verwachten direct onder het maaiveld of op 

een dieper niveau.

3.2 De archeologische waarden zijn te verwachten beneden 0 meter NAP.

3.3 De archeologische waarden zijn te verwachten dieper dan 3 meter beneden 

NAP.

4. Gebieden met een redelijk tot hoge archeologische verwachting, waterbodems. 

(rivier Nieuwe Maas).

Terreinen met bekende archeologische waarden, zijn terreinen waarvan is vastgesteld 

dat er zich belangrijke archeologische sporen en resten bevinden. De archeologische 

verwachtingswaarde, is de aan een gebied toegekende verwachting op het voorkomen van 

archeologische	resten.	Voor	archeologie	worden	de	effecten	kwalitatief	in	beeld	gebracht	op	

basis van de archeologische verwachtingskaart, waarbij in de beoordeling gekeken wordt 

naar de bekende archeologische waarden en redelijke tot hoge en hoge archeologische 

verwachtingswaarden. De archeologische verwachtingswaarde komt voort uit de 

archeologische waarden- en verwachtingskaart van de gemeente Rotterdam.

Cultuurhistorie. 

Onder cultuurhistorie worden de overblijfselen van de geschiedenis van de door de 

mens	gemaakte	en	beïnvloede	leefomgeving	verstaan.	De	effecten	op	cultuurhistorische	

waarden worden op hoofdlijnen inzichtelijk gemaakt aan de hand van de Cultuurhistorische 

Waardenkaart en de MonumentenKaart.

2 Beleidskader en wet- en regelgeving
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Recreatie

Recreatie verwijst naar het gebruik van de gebieden op en nabij het spoor voor recreatieve 

activiteiten	zoals	wandelen,	fietsen	(incl.	het	metropolitane	fietsroute	netwerk)	en	sporten.	

Dit	omvat	ook	specifieke	gebieden	zoals	natuurgebieden,	sportcomplexen	en	stadions.	Aan	

de	hand	van	de	kaarten	zijn	de	effecten	op	recreatie	in	kaart	gebracht.	Voor	de	beoordeling	

worden de (door de gemeente aangeleverde) kaarten zonder status gebruikt. Alleen voor 

intern gebruik worden andere kaarten gebruikt, zoals kaarten van groenngebieden en 

langzaamverkeer-netwerken.	Het	effect	van	elk	potentieel	HOV-alternatief	op	elk	van	de	

recreatiethema's	is	beoordeeld	voor	deze	effectenbeoordeling.
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3.1 Onderzoeksmethodiek

Archeologie
Op	basis	van	expert	judgement	wordt	in	de	beoordeling	rekening	gehouden	met	de	

tracélengte en verschillen in hoogteligging (een verdiepte ligging, maaiveldligging of 

verhoogde ligging) tussen de alternatieven. Om een vergelijking te kunnen maken is 

daarom	bij	de	beoordeling	van	de	effecten	op	archeologie	gekeken	naar	de	geplande	

ingrepen	en	de	effecten	daarvan	op	de	bekende	en	verwachte	archeologische	waarden.

Cultuurhistorie
Voor	cultuurhistorie	is	het	effect	beoordeeld	van	de	ingrepen	die	vereist	zijn	bij	de	aanleg	

van elk van de route-alternatieven. Bepalend voor de score zijn de mate van aantasting 

en	de	beleefbaarheid	van	de	geclassificeerde	monumenten.

Recreatie
De	effecten	van	de	verschillende	ingrepen	op	elke	route	zijn	in	kaart	gebracht.	De	

mate waarin elk van de alternatieven de beleving (hetzij in termen van de algemene 

omgeving of de fysieke wijziging van de route zelf, zowel routes van en routes naar de 

bestemming)	van	de	gebruiker	op	wandel-/fietspaden	en	andere	recreatiemogelijkheden	

kan veranderen, is bepalend voor de score.

3.2 Scoringsmethodiek
De tabellen op de volgende pagina tonen de scoringsmethode voor de impactanalyse. 

Voor archeologie wordt aangenomen dat een positieve impact niet relevant is, omdat er 

geen verbeteringen kunnen worden aangebracht. Het best mogelijke resultaat voor deze 

classificatie	is	dat	er	geen	ingrepen	in	de	ondergrond	nodig	zijn.

3 Onderzoeksmethodiek en scoremethodiek



8MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam / 6-09 Effectnotitie Recreatie, natuurhistorie en archeologie / Proj.nr. MN002447 / Concept / 2 september 2022

Score Verklaring Kwantitatief

++ Zeer	positieve	effecten Sterke verbetering van conservering en/of beleefbaarheid.

+ Positieve	effecten Verbetering van conservering en/of beleefbaarheid.

0 Geen	of	geringe	effecten (Vrijwel) geen verandering van cultuurhistorische waarden
- Negatieve	effecten Verslechtering door aantasting en/of verminderde beleefbaarheid van cultuurhistorische waarden

- - Zeer	negatieve	effecten Sterke verslechtering door aantasting en/of verminderde beleefbaarheid van cultuurhistorische waarden

Score Verklaring Kwantitatief

++ Zeer	positieve	effecten Sterke verbetering van conservering en/of beleefbaarheid.

+ Positieve	effecten Verbetering van conservering en/of beleefbaarheid.

0 Geen	of	geringe	effecten (Vrijwel) geen verandering van cultuurhistorische waarden

- Negatieve	effecten Verslechtering als gevolg van aantasting en/of verminderde beleving van recreatiegebieden en -routes 
(voetganger,	fietser)

- - Zeer	negatieve	effecten Sterke achteruitgang als gevolg van aantasting en/of verminderde beleving van recreatiegebieden en  - 
routes	(voetganger,	fietser)

Score Verklaring Kwantitatief
++ Zeer	positieve	effecten n.v.t.

+ Positieve	effecten n.v.t.

0 Geen	of	geringe	effecten Geen of beperkte aantasting van bekende archeologische waarden en gebieden met redelijke tot hoge en 
hoge verwachtingswaarde.

- Negatieve	effecten Geen of beperkte aantasting van bekende archeologische waarden en beperkte aantasting van de 
gebieden met redelijke tot hoge en hoge verwachtingswaarde.

- - Zeer	negatieve	effecten Aantasting van gebieden met een bekende archeologische waarde en grote aantasting van gebieden met 
een hoge verwachtingswaarde.

Archeologie, scoringsmethodiek 

Cultuurhistorie, scoringsmethodiek 

Recreatie, scoringsmethodiek 
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4.1 Waardenkaarten

De bestaande situatie op het gebied van archeologie, cultuurhistorie en recreatie is af 

te lezen van de waardenkaarten op de volgende pagina's.

4 Bestaande situatie en autonome ontwikkelingen
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 Archeologische waarden - en beleidskaart Rotterdam

Deze kaart combineert een reeks bronkaarten; GIS-basisinformatie 
waarop verschillende lagen zijn aangebracht; Webviewer voor 
Archeologie van de Gemeente Rotterdam: GISweb 2.2 (laag 
Archeologische Waarden en Beleid) en als laatste de hartlijn van elk 
alternatief zoals getekend in het technisch ontwerp.
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 Archeologische waarden- en beleidskaart Rotterdam

Deze kaart combineert een reeks bronkaarten; GIS-basisinformatie 
waarop verschillende lagen zijn aangebracht; Webviewer voor 
archeologie van de Gemeente Rotterdam: GISweb 2.2 (laag 
Archeologische Kenmerkenkaart Rotterdam) en als laatste de hartlijn 
van elk alternatief zoals getekend in het technisch ontwerp.
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Monumentenkaart Rotterdam 

Deze kaart combineert een reeks bronkaarten; GIS-
basisinformatie waarop verschillende lagen zijn aangebracht; 
Webviewer voor archeologie van de Gemeente Rotterdam: 
GISweb 2.2 (laag Archeologische Kenmerkenkaart 
Rotterdam) en als laatste de hartlijn van elk alternatief zoals 
getekend in het technisch ontwerp.
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Themakaarten Oeververbinding Landschap en Recreatie - en beleidskaart Rotterdam

Deze kaart combineert een reeks bronkaarten; 
GIS-basisinformatie waarop verschillende lagen zijn 
aangebracht; Een langzaamverkeers-netwerkdiagram 
(inventariskaart	zonder	status).	Daarnaast	zijn	extra	
groengebieden gemarkeerd overeenkomend met 
de Opgave Landschapskaart van de Gemeente 
Rotterdam (zoals aangepast in de visiefase van dit 
project),	de	metropolitane	fietsroute	is	toegevoegd	uit	
de vorige projectfase; Rotterdamse Mobiliteits Aanpak 
en tot slot de hartlijn van elk alternatief zoals getekend 
in het technisch ontwerp.
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5.1 Redelijk tot hoge / hoge archeologische verwachting
onder maaiveld of dieper

Een	meerderheid	van	de	tracé-alternatieven	valt	binnen	deze	archeologische	classificatie.

De voorgestelde busroute zal over het bestaande wegennet rijden en vereist geen

ingrijpende (graaf)werkzaamheden. De bushaltes kunnen, afhankelijk van de eisen,

bouwwijze	en/of	graafdiepte,	extra	aandacht	of	deskundig	advies	vergen	voor	deze

archeologische	classificatie.

ALT 1

• Dit alternatief ligt op maaiveld.

ALT 2

• Dit alternatief heeft zowel een tram op het maaiveld als een tram op +1. Er is een 

tramtunnel voorgesteld langs de Strevelsweg die uitgraving vereist.

ALT 3

• Dit alternatief heeft ofwel een tram op maaiveld ofwel een tram op +1.

ALT 4

• Alternatief 4 is een metrosysteem dat een aanzienlijke verplaatsing van grond zou 

vereisen.

• Voor het grootste deel van dit alternatief wordt de boorconstructiemethode gebruikt, met 

een cut & cover rond de knooppunten Kralingse Zoom en Zuidplein.

• Voor deze constructiemethode(s) zou een grote grondverplaatsing nodig zijn.

ALT 5

• Alternatief 5 is een metrosysteem dat een aanzienlijke verplaatsing van grond zou 

vereisen.

•  Een groot deel van dit alternatief wordt gebouwd volgens de cut & cover methode, 

waarbij alleen bij de Strevelweg en de Bree volgens de boorconstructiemethode worden 

gebouwd.

• Voor deze constructiemethoden zou een grote grondverplaatsing nodig zijn.

ALT 6

• Dit alternatief heeft een combinatie van een tram op maaiveld, op +1 en -1.

• Er wordt een tunnel voorgesteld als nieuwe verbinding onder de Maas en deze vereist 

het uitgraven van op- en afritten.

• Voor de Strevelsweg wordt een tram op -1 voorgesteld en dit zal enige impact hebben.

5 Archeologie
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De kustlijn van de Nieuw Maas langs de Esch
• ALT 1,2,3 – De belangrijkste zorg voor brugalternatieven zal de structuur en constructie 

zijn die nodig is voor de hellingen die naar de brug leiden.

• ALT 4 - Dit alternatief is een metro, die wordt aangelegd volgens de 

boorconstructiemethode.

• ALT 5 - Dit alternatief is een metro, die wordt aangelegd volgens de cut & cover 

methode.

• ALT 6 –Hoewel de constructiemethode nog niet is vastgesteld, zal de aanwezigheid 

van	een	tunnel	langs	deze	archeologische	classificatie	enige	impact	hebben.

Hillesluisbuurt
• ALT 1 – Er rijdt een tram op het maaiveld door dit gebied binnen deze archeologische 

classificatie.

• ALT 2,3,4,5,6 – Geen impact.

Dordtsestraatweg naar Tarwewijk
• ALT 1,3 – tram op het maaiveld

• ALT 2,6 – tram op -1 niveau

• ALT 4 - Dit alternatief is een metro, die wordt aangelegd volgens de 

boorconstructiemethode.

• ALT 5 - Dit alternatief is een metro, die wordt aangelegd volgens de 

afzinktunnelmethode.

 5.2 Zeer hoge archeologische verwachting 
De voorgestelde busroute zal over het bestaande wegennet rijden en vereist geen 

ingrijpende (graaf)werkzaamheden. De bushaltes kunnen, afhankelijk van de eisen, 

bouwwijze	en/of	graafdiepte,	extra	aandacht	of	deskundig	advies	vergen	voor	deze	

archeologische	classificatie.	Er	zijn	vier	hoofdgebieden	die	binnen	deze	classificatie	liggen,	

waar of tram of metro zouden kunnen rijden. Dit zijn het gedeelte van de Nesserdijk ten 

zuiden van het Toepad, de kustlijn van de Nieuw Maas langs De Esch, een gebied binnen 

de Hillesluisbuurt en een strook die langs de Dordtsestraatweg door de Tarwewijk loopt. 

Deze gebieden zullen onafhankelijk worden getoetst aan alle alternatieven.

Bij het onderzoeken van de impact van een tram op het maaiveld, op +1 en op -1, is 

aangenomen dat een tram op het maaiveld de minst grote maar wel de meest continue 

impact heeft. De verwachting is dat, afhankelijk van de bouwmethode en diepte, de impact 

op	de	archeologie	zeer	beperkt	zal	zijn.	Het	effect	van	de	tram	op	+1	leidt	tot	minder	

frequente maar diepere uitgravingen voor verticale steunpunten, maar niet tot een continue 

verstoring.	Het	effect	van	een	tram	op	-1	zal	waarschijnlijk	groter	zijn	wanneer	er	gebruik	

wordt gemaakt van de cut-and-cover methode dan van een booortunnel. 

Nesserdijk, ten zuiden van het Toepad
• ALT 1,2,3 - Deze alternatieven stellen allemaal een tram op het maaiveld voor.

• ALT 4 - Dit alternatief is een metro, die wordt aangelegd volgens de 

boorconstructiemethode.

• ALT 5 - Dit alternatief is een metro, die wordt aangelegd volgens de cut & cover 

methode. 

• ALT 6 – Dit alternatief is een tram op +1 met een tunnelmond die overgaat in tram op -1 

binnen dit gebied.
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ALT 3 
• De tram volgt de Nesserdijk op maaiveld, alvorens af te buigen naar het oosten langs 

het natuurpad, om vervolgens de dijk in de Esch over te steken.

• Dit heeft tot gevolg dat de historische dijk op twee plaatsen door dit alternatief wordt 

gekruist: een langer segment langs de Nesserdijk en dan een kleinere verstoring aan 

de rivieroever van de Nieuwe Maas.

ALT 4 

•  Dit alternatief is een metro, die wordt aangelegd als boortunnel.

•  Dit alternatief volgt direct de historische dijk vanaf de Lage en Hoge Filterweg langs 

het zuidelijk deel van de Nesserdijk alvorens de Nieuwe Maas over te steken.

•  Dit heeft een meer continue verstoring van de historische dijk tot gevolg.

ALT 5 
•  Dit alternatief is een metro, die wordt aangelegd volgens de cut-and-cover methode en 

de afzinktunnelmethode.

•  Dit alternatief volgt de historische dijk langs de Nesserdijk tussen de Lage en Hoge 

Filterweg alvorens af te buigen naar het oosten naar het natuurpad. Dit segment wordt 

aangelegd volgens de cut & cover methode.

•  Waar de metro de historische dijk aan de rand van de Nieuw Maas oversteekt wordt de 

afzinktunnelmethode voorgesteld.

ALT 6

• Dit alternatief is een tram in een tunnel.

• Dit alternatief volgt direct de historische dijk vanaf de Lage en Hoge Filterweg langs de 

zuidelijke voortzetting van de Nesserdijk alvorens de Nieuwe Maas over te steken.

• Dit heeft een meer continue verstoring van de historische dijk tot gevolg.

5.3  Redelijk tot hoge archeologische verwachting
Deze	archeologische	classificatie	verwijst	naar	de	rivierbodem	van	de	Nieuw	Maas.	

De impact kan worden onderzocht door te bekijken of het alternatief een tunnel- of 

brugverbinding heeft.

• ALT 1,2,3 - Brugverbindingen kunnen impact hebben waar pijlers vereist zijn.

• ALT 4,5 - Dit zijn metro-alternatieven, die worden aangelegd in een boortunnel.

•  ALT 6 - De constructiemethode is nog niet bepaald. Gegeven de ligging onder 

maaiveld zal er sprake zijn van substantiële impact.

5.4 Dijken en dammen, aangelegd tot ca. 1400 
Alle alternatieven stuiten op twee historische dijken, één langs de noordelijke oever van 

de Esch doorlopend langs de Nesserdijk en één langs de Stadionweg. Alle alternatieven 

steken deze dijk loodrecht over. Deze dijkgebieden zullen onafhankelijk worden getoetst 

aan alle alternatieven.

Dijk Nesserdijk / De Esch
ALT 1

• Tram op het maaiveld en een aanbrug.

• Dit	alternatief	volgt	de	historische	dijk	tussen	de	lage	en	hoge	filterweg	tot	aan	de	

drinkwaterweg en loopt dan verder over deze weg, dus meer westwaarts dan de 

historische dijk.

ALT 2 
• Tram op het maaiveld en een brugoprit.

• Dit alternatief volgt direct de historische dijk vanaf de Lage en Hoge Filterweg langs de 

zuidelijke Nesserdijk alvorens de Nieuwe Maas over te steken.

• Dit heeft een meer continue verstoring van de historische dijk tot gevolg.
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Dijk Stadionweg
ALT 1 – de metro op +1 niveau steekt de historische dijk over 

ALT 2 – de metro op +1 niveau steekt de historische dijk over

ALT 3 – de brug landt op de historische dijk

ALT 4 – gaat onder de dijk door gebruikmakend van  de boorconstructiemethode

ALT 5 – vereist het gebruik van de cut & cover bij het oversteken van deze dijk

ALT 6 – de tunnelmond begint de kruising met de historische dijk.
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Op of nabij de tracés van de Oververbinding zijn een aantal cultuurhistorische objecten 

gelegen. Deze zijn onder te verdelen in een aantal monumenttypen: Rijksmonument, 

Gemeentelijk monument, Toekomstig monument en Beschermd Stadsgezicht. De 

monumenten	staan	hieronder	vermeld	met	het	effect	van	ieder	alternatief.

6.1 Rijksmonumenten

Groothandelsgebouw, Stationsplein 45
• In alle alternatieven is de busroute gepland langs de westelijke gevel van dit 

monument.

• Er zijn geen nieuwe bushaltes gepland langs het voorgestelde tracé in de directe 

nabijheid van dit monument.

• Er wordt voorgesteld om alle buslijnen langs de westelijke gevel van dit gebouw over 

de bestaande weg te laten rijden, waardoor er geen werkzaamheden nodig zijn.

Maastunnelcomplex
• Henegouwerlaan - ‘s-Gravendijkwal - Droogleever Fortuynplein - Baden Powelllaan - 

Doklaan - Maastunnelplein - Pleinweg

• Alle alternatieven hebben busroutes langs dit monument.

• Sommige	haltes	kunnen	het	bestaande	straatprofiel	wijzigen

ALT 1,2,3,4,5,6

• Halte Weena / Henegouwerlaan. Voor deze halte is waarschijnlijk een wijziging van het 

huidige	straatprofiel	aan	de	westkant	nodig.	De	voet-	en	fietspaden	worden	versmald	

en verplaatst om ruimte te maken voor de nieuwe halte. Het voetgangersgebied wordt 

daarmee aanzienlijk verkleind.

• Halte ’s-Gravendijkwal / 1e Middellandstraat. Er is een kleine omleiding van de 

fietspaden	nodig.

• Halte Parkhaven vereist nieuwe langzaamverkeersverbindingen langs bestaande 

routes naar voorgestelde bushalte.

• Kruispunten worden mogelijk ook gewijzigd.

ALT 1,4

• 	Kruispunt	Rochussenstraat	/	’s	Gravendijkwal	wordt	flink	gewijzigd	door	een	extra	EMC	

/ Dijkzigt halte

ALT 2,3,5,6

•  Kruispunt Rochussenstraat / ’s Gravendijkwal wordt aangepast met nieuwe 

ondergrondse	voetgangersdoorgang	van	de	bushalte	naar	de	EMC	Zuidpleinflat	

(Zuidplein 127 – 393)

ALT 1,3

•  Er wordt een nieuwe tram op het maaiveld voorgesteld, die langs de zuidelijke 

gevel van dit monument rijdt, met een halte in de buurt van het monument. Hierdoor 

verandert	het	straatprofiel	aan	de	voorzijde	van	dit	monument	en	kunnen	de	

verkeersstromen mogelijk wijzigen.

ALT 5

• Voor de aanleg van de metrotunnel in dit gebied wordt de cut & cover methode 

voorgesteld. De zuidelijke gevel van dit monument ligt direct aan de (vermoedelijke) 

bouwzone. Er moet worden gezorgd dat schade aan het monument tijdens het 

constructieproces tot een minimum wordt beperkt.

6 Cultuurhistorie
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ALT 2

• Dit alternatief loopt vlak langs de westkant van dit monument. Het huidige technische 

ontwerp laat een nieuw dijktalud zien dat de sloop van een westelijk deel van het 

monument vereist

• De aanleg van een brug kan de beleving van dit monument veranderen.

ALT 3

• De aanleg van een brug kan de beleving van dit monument veranderen.

ALT 5 

• Alternatief 5 heeft de grootste impact op dit monument, doordat voor de aanleg van de 

metrotunnel cut & cover zal worden gebruikt. Deze methode zou dit volledige sloop van 

dit monument vereisen.

ALT 4,6

• Geen	effect

De Rozenhof, Nesserdijk 368-370
ALT 1,2

• De aanleg van een brug kan de beleving van dit monument veranderen.

ALT 3 

• Brug van alternatief 3 loopt langs de oostkant van dit monument en hoewel het uitzicht 

naar en van het monument verandert, zal er geen onmiddellijke verandering zijn voor 

de gebouwen of directe omgeving van het monument

• De aanleg van een brug kan de beleving van dit monument veranderen.

• De beoogde metrohalte voor dit alternatief bevindt zich direct voor dit monument. 

Hierdoor	veranderen	zowel	het	huidige	straatprofiel	als	de	verkeerstromen	en	de	

doorstroming.

ALT 2,4,6

• Geen	effect.

Ensemble Langegeer, Langegeer 97-103
• Hoewel door de introductie van het tracé dit monument zelf niet zal veranderen, zal de 

omgeving wel merkbaar veranderen. 

ALT 1,2,6

• De	introductie	van	een	tram	op	het	maaiveld	zorgt	voor	een	significante	wijziging	van	

het	straatprofiel.	Dit	in	combinatie	met	een	nieuwe	halte	nabij	dit	monument,	kan	leiden	

tot meer verkeer en een substantieel ander uitziende omgeving.

ALT 5

• Aangezien de nieuwe autotunnel een groter aantal auto's naar de Strevelsweg 

zal brengen, is het mogelijk dat er in de omgeving van dit monument 

verkeersveranderingen plaatsvinden.

ALT 4

• Geen	effect

Erf Vlasblom, Nesserdijk 262 (Bij Erfaanleg)
ALT 1

• Dit alternatief loopt langs de westkant van dit monument. Hoewel er mogelijk gevolgen 

zijn voor het Natuurgebied De Esch, zal de meetbare verandering voor het monument 

en het omliggende gebied minimaal zijn.

• De aanleg van een brug kan de beleving van dit monument veranderen.
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ALT 4,5

• Geen	effect.

Stadion Feijenoord, Olympiaweg 50
ALT 3

• Met	dit	alternatief	ontstaat	er	een	profielverandering	langs	de	Coen	Moulinweg,	die	kan	

leiden tot een keermuur die over korte afstand langs de zuidoostgevel van het Stadion 

Feijenoord loopt.

ALT 5

• In dit Alternatief komt langs de Zuidoostgevel een nieuwe autotunnelhelling, die 

waarschijnlijk	zal	resulteren	in	een	breder	profiel	met	aanzienlijk	meer	auto's	en	minder	

groen dan in de huidige situatie. Ook is er een keermuur langs de zuidoostgevel van 

het Stadion Feijenoord nodig.

ALT 1,2,4,6

• Geen	effect.

Voormalige gemeentelijke gasfabriek Feijenoord, Persoonshaven (bij 906 terrein)
• Dit monument ligt binnen het traject van alternatief 1, maar gezien het feit dat het ook 

binnen het Masterplan Feyenoord City valt, wordt er al rekening gehouden met sloop 

van het monument.

ALT 5

• Alternatief 5 heeft de grootste impact op dit monument, doordat voor de aanleg van de 

metrotunnel cut & cover methode zal worden gebruikt. Deze methode zou dit volledige 

sloop van dit monument vereisen.

ALT 4,6

• Geen	effect

6.1 Gemeentelijk monumenten

Gereformeerde kerk, Breeplein 1
ALT 1,2,3,6

• Dit monument staat op de Noordwesthoek van de kruising Breeplein, Breeweg, 

Randweg en Beukendaal. Er is enige afstand tussen het monument zelf en de weg, 

maar als de huidige technische plannen doorgaan zal er een aanzienlijke wijziging zijn 

in het verkeersnetwerk voor de niet-metro-alternatieven. Hoewel er geen directe impact 

zal	zijn	op	het	monument	zelf,	kan	de	veranderde	aard	van	dit	kruispunt	de	context	van	

het monument veranderen.

ALT 4,5

• Geen	effect

H. Kruisvindingkerk, Beukendaal 2
ALT 1,2,3,6

• Dit monument staat op de NW-hoek van de kruising Breeplein, Breeweg, Randweg en 

Beukendaal. Er is enige afstand tussen het monument en de weg, maar als de huidige 

plannen doorgaan zal er een aanzienlijke wijziging zijn in het verkeersnetwerk voor de 

niet-metro-alternatieven. Hoewel er geen directe impact zal zijn op het monument zelf, 

kan	de	veranderde	aard	van	dit	kruispunt	de	context	van	het	monument	veranderen.
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Beschermd Stadsgezicht Tuindorp Vreewijk
• De Bree en Strevelsweg grenzen aan dit Stadsgezicht en krijgen forse 

profielwijzigingen	in	het	huidige	technische	ontwerp.	Aangezien	deze	wegen	de	grens	

vormen	van	het	beschermde	stadsgezicht	zal	de	wijziging	niet	significant	zijn	voor	het	

algehele karakter van het gebied.

ALT 1,3

• Met	het	voorgestelde	technisch	ontwerp	zal	er	een	forse	verschuiving	in	het	profiel	van	

Strevelsweg	en	Bree	ontstaan.	Beide	voorgestelde	profielen	laten	een	vermindering	

van de ruimtelijke claim van de auto zien om ruimte te maken voor de tramlijn.

• Het huidige technische ontwerp laat ook de verwijdering van bomen langs deze twee 

straatprofielen	zien.

ALT 2,6

• De Strevelsweg krijgt een nieuwe tramhelling tussen het maaiveld en -1 niveau. Dit 

zal	een	substantiële	verandering	veroorzaken	over	een	kort	gedeelte	van	het	profiel,	

maar	wanneer	de	tram	eenmaal	ondergronds	gaat	zullen	er	extra	bomen	in	dit	profiel	

mogelijk zijn.

• Het	Bree-profiel	laat	een	vermindering	van	de	ruimteclaim	van	de	auto	zien	om	de	

nieuwe tramlijn mogelijk te maken. Dit resulteert echter ook in een reductie van het 

aantal bomen langs Bree.

ALT 4,5

• Geen	effect.

6.2 Toekomstige monumenten

Indrustriegebouw Zuidplein, Strevelsweg 672-764
• Dit monument staat op de zuidoosthoek van de kruising Dordtselaan en Zuidplein. Er 

is	enige	afstand	tussen	het	monument	zelf	en	het	profiel	van	de	openbare	ruimte,	maar	

als	het	huidige	technisch	ontwerp	doorgaat	zal	het	kruispunt	significant	veranderen.	En	

dus in de directe omgeving van het monument.

ALT 1,3

• Bovengenoemd	kruispunt	zal	moeten	worden	gewijzigd	en	krijgt	een	breder	profiel	

tussen Strevelsweg en Zuidplein. Dit kan gevolgen hebben voor het gebruik en de 

uitstraling van de openbare ruimte aan de voorzijde van dit monument.

• Er is een tramhalte voorgesteld in de nabije omgeving van het monument, die het 

verkeer in het gebied kan veranderen.

ALT 2,6

• Er is een tramhalte voorgesteld in de nabije omgeving van het monument, die het 

verkeer in het gebied kan veranderen.

ALT 4,5

• Geen	effect.

6.3 Beschermd Stadsgezicht
Beschermd Stadsgezicht Heemraadssingel- Mathernesserlaan
• De busroute loopt in alle alternatieven door dit Beschermd Stadsgezicht op de kruising 

en omgeving van ’s Gravendijkwal en Mathenesserlaan.

• In alle alternatieven wordt voorgesteld om de bus in een bestaande busbaan te laten 

rijden, waardoor de verandering in het gebied minimaal is.
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• Daarbij is er ook een tunnelmond beoogd in het noordwesten van het park, met 

bijbehorende hellingen.

ALT 6

• Afhankelijk	van	de	bouwwijze	van	de	tunnel	zal	dit	alternatief	weinig	of	significant	effect	

zijn op de Esch.

• De	boorconstructiemethode	zal	geen	effect	hebben	op	de	Esch,	omdat	de	oprit	verder	

naar het noorden aan de Nesserdijk ligt. 

• Als	er	gebruik	wordt	gemaakt	van	de	cut-and-cover	methode,	zal	dit	effect	hebben	op	

de meest westelijke rand van het park.

6.4 Historisch veenweide landshap
ALT 1

• Alternatief 1 loopt langs de oostgrens van de Esch. Hoewel dit minimale impact op het 

park zelf zal hebben, zal de begrenzing van het park en het uitzicht van en naar het 

park wel aanzienlijk veranderen.

ALT2

• Dit alternatief heeft een vergelijkbare maar iets grotere impact dan alternatief 1. De 

situatie is hetzelfde, maar bij alternatief 2 loopt het brugtraject meer naar het oosten en 

snijdt het verder door het park.

• Daarnaast vereist alternatief 2 ook een verandering van de oever van de Nieuwe Maas, 

wat tot gevolg heeft dat het landschap van het park veranderd.

ALT 3

• Alternatief 3 loopt langs het natuurpad voordat het tracé het park doorkruist.

• Dit zorgt ervoor dat zowel de dijk als het park aanzienlijk zullen veranderen.

• Daarnaast vereist alternatief 2 ook een grote verandering van de oever van de Nieuwe 

Maas, waardoor de grootte van het park aanzienlijk wordt verkleind.

ALT 4

• Geen	effect.

ALT 5

• Gezien het feit dat het tracé wordt aangelegd met de cut and cover methode, zou dit 

alternatief de Esch zowel tijdens de aanleg als op lange termijn ernstig verstoren.

• Voor de bouw van het tracé dan veel grond verwijder moeten worden. De tijdelijke 

verplaatsing en uiteindelijke herplaatsing van de grond zou de omgeving drastisch 

veranderen.
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7.1 Langzaam verkeer routes, Metropolitane fietsroute 
network

Aangezien	de	langzaamverkeer-routes	langs	het	metropolitane	fiets	netwerk	lopen,	

kan de impact op beide recreatietypen gelijktijdig worden onderzocht. Er is één stuk 

metropolitane	fietsroute	dat	niet	wordt	benoemd	in	dit	rapport,	dat	langs	de	Olympiaweg	

en het nieuwe Masterplan Feyenoord City loopt, omdat de impact van het   nieuwe 

masterplan deze route ingrijpender zal veranderen dan de toevoeging van een HOV-

tracé.

    

De voorgestelde alternatieven hebben over het algemeen één van de volgende twee 

effecten	op	langzaam	verkeer	routes:	wanneer	ze	langs	de	route	lopen	veroorzaken	ze	

mogelijke oversteek- en dwarsverbindingsproblemen, en wanneer ze loodrecht op de 

route	staan	zijn	de	effecten	knooppuntsgewijs	en	niet	continu.

Een tramverbinding op maaiveld levert oversteekmoeilijkheden op vanwege de veiligheid 

van de tram, het ontstaan van fysieke barrières en haltes waar oversteken in het geheel 

niet mogelijk is. De voorgestelde toevoegingen van de haltes langs de langzaam verkeer 

routes,	hoewel	niet	langs	elk	van	deze	routes	gespecificeerd,	hebben	een	verwacht	

positief	effect.	Hierdoor	wordt	zowel	de	toegankelijkheid	van	deze	looproutes	als	het	

gemak van verdere openbaar vervoerreizen vergroot.

Geplande voetgangersroute tussen Kralingse Zoom en EUR-Campus.
Bestaande looproute, Kralingse Zoom  + Metropolitane fietsroute network 

ALT 1

• De voorgestelde maaiveldroute vormt een barrière langs de Kralingse Zoom.

ALT 2,3,6

• Potentieel	effect	op	de	geplande	voetgangersroute	tussen	de	Kralingse	Zoom	en	de	

EUR-Campus, aangezien de geplande route op niveau +1 een visuele barrière zal 

vormen, maar geen oversteekbarrière langs de Kralingse Zoom, behalve waar de 

structuur eronder niet doorwaadbaar is.

ALT 4,5

• Geen	effect.	

Bestaande looproute, Abraham van Rijckevorselweg (kruispunt met Kralingse 
Zoom) + Metropolitane fietsroute network 
ALT1,2,6

• Invoering van de tram op het kruispunt van de Abraham van Rijckevorselweg en de 

Kralingse Zoom leidt tot een knelpunt, maar over gehele lengte van de route blijft 

van deze van vergelijkbare kwaliteit als de bestaande.

ALT 3,5

• Deze alternatieven zullen het kruispunt van de Abraham van Rijckevorselweg en 

de Kralingse Zoom ingrijpend veranderen, zowel door realisatie van de tramlijn als 

door het doortrekken van het autoverkeer over de Nieuwe Maas naar Rotterdam 

Zuid, met als gevolg een grotere verkeersdrukte en een andere uitstraling van deze 

looproute.

ALT 4

• Geen	effect.	

Toepad looproute (kruispunt met Kralingse Zoom).
ALT1

• Zal worden beïnvloed door de realisatie van de tram op maaiveld. De oversteek van 

7 Recreatie
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de Kralingse Zoom en alghele omgeving zullen aanzienlijk worden veranderd.

ALT 2

• In dit alternatief loopt de tram af van niveau +1 naar maaiveld, waardoor een 

oversteekbarrière ontstaat waar niet onder de tramlijn door gegaan kan worden, wat 

de huidige looproutes aantast.

ALT 3,6

• De invoering van een tramlijn op niveau +1 zal de fysieke omgeving van deze 

looproute veranderen, maar vormt geen oversteekbarrière.

ALT 4,5

• Geen	effect.	

Bestaande looproute tussen Leidingpad (Tramroute Filterweg) en De Esch 
natuurpad.
ALT 1,2

• Op deze plek komt een nieuwe brughelling die zowel de toegankelijkheid van 

de looproute over de Nesserdijk als de algehele omgeving van dit deel van de 

looproute zal veranderen.

ALT 3

• In dit alternatief rijdt de tram van niveau +1 naar maaiveld, wat betekent dat er 

plekken zullen zijn waar oversteken niet mogelijk is door gebrek aan hoogte. 

Daarnaast loopt de geplande technische route voor alternatief 3 langs het natuurpad 

richting het centrum van de Esch. Dit zal de beleving van deze wandelroute 

aanzienlijk veranderen.

ALT 4

• Geen	effect.

ALT 5

• De	realisatie	van	een	autotunnelmonding	heeft	niet	direct	effect	op	dit	looppad,	

maar zal wel de algemene loopomgeving aantasten door het toegenomen 

autoverkeer en de toevoeging van de tunnelsmonding.

ALT 6

• De realisatie van een tramhelling die van niveau +1 naar maaiveld gaat, en 

vervolgens naar niveau -1 leidt, zal zowel de fysieke oversteek (brugoprit en 

tunnelmond) van de Kralingse Zoom als de omgeving veranderen.

Bestaande looproute Nesserdijk + Metropolitane fietsroute network
ALT 1,2

• Op deze locatie komt een nieuwe brughelling waardoor de mogelijkheid om de 

Nesserdijk over te steken alsmede de omgeving van de looproute aangepast wordt.

ALT 3

• Dit alternatief heeft een tramhelling tussen maaiveld en niveau +1 langs het 

noordelijke deel van de Nesserdijk boven het Esch natuurpad. Dit zal aanzienlijke 

gevolgen hebben voor de bestaande looproute, zowel wat betreft een fysieke 

oversteekbarrière als wat betreft de algemene uitstraling.

ALT 4

• Geen	effect.	

ALT 5

• De	komst	van	een	tunnelmond	voor	auto's	betekent	dat	er	een	extra	oprit	voor	

auto's vanaf de Nesserdijk komt wat een toename van het autoverkeer over 

de Esch tot gevolg heeft. Hierdoor zal de looproute aanzienlijk moeten worden 

aangepast, en zal de hoeveelheid auto’s toenemen. De tunnelmond zorgt hierbij 

voor een fysieke barrière.

ALT 6

• Langs de Nesserdijk gaat de tram in dit alternatief van niveau +1, naar maaiveld, en 

vervolgens naar niveau -1, wat leidt tot een aanzienlijke verandering in zowel het 

voetgangersklimaat als de oversteekbaarheid.
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Bestaande routes langs Laan op Zuid, Varkenoordseviaduct, Stadionweg
ALT 1

• De tram op niveau +1 in dit alternatief zal enige verstoring geven aan de Laan 

op Zuid en het Varkenoordseviaduct als hij deze looproute kruist. Hoewel de 

omgeving	subtiel	zal	veranderen,	moet	de	route	blijven	bestaan.	Geen	effect	op	de	

Stadionweg.

ALT 2

• De Laan op Zuid en het Varkenoordse viaduct blijven ongewijzigd, maar de 

Stadionweg krijgt er een tramlijn op niveau +1 bij. Dit zal de bestaande looproute 

veranderen. Dit zal worden opgenomen in het Masterplan Feyenoord City, zodat 

deze	HOV-lijnen	niet	significant	meer	impact	hebben	dan	wat	anders	gepland	is.

ALT 3

• Zal	significante	invloed	hebben	op	de	plek	van	de	zuidelijke	brugaanlanding	bij	de	

Stadionpark rotonde (oversteekbaarheid en omgeving). De route zal elders niet 

worden beïnvloed.

ALT 4,5 

• Geen	effect.	

ALT 6

• De Laan op Zuid en het Varkenoordse viaduct blijven ongewijzigd, maar aan de 

Stadionweg wordt een tunnel op niveau -1 naar Maaiveld toegevoegd. Dit zal de 

bestaande looproute veranderen, maar dit zal worden opgenomen in het Masterplan 

Feyenoord	City	en	heeft	dus	niet	significant	meer	impact	(oversteekbaarheid	en	

algemene omgeving) dan wat anders is gepland.

Bestaande wandelroute Rosestraat 
ALT 1

• Er komt een brug op niveau +1 die de omgeving van deze looproute aanzienlijk zal 

veranderen, maar geen ononderbroken fysieke barrière zal vormen.

ALT 2,3,4,5,6

• Geen	effect.

Bestaande route langs Colosseumweg + Metropolitane fietsroute network
ALT 1

• Er komt een tram van niveau +1 naar maaiveld, en vervolgens terug naar niveau 

+1 langs de Collusseumweg. Dit zal de omgeving van deze looplroute aanzienlijk 

veranderen,	maar	zal	geen	extra	fysieke	barrière	opwerpen,	aangezien	het	tracé	de	

huidige looppaden niet doorkruist.

ALT 2,3,6

• Bij deze alternatieven zal het bestaande Stadionviaduct enigszins worden gewijzigd, 

maar	er	zal	geen	extra	fysieke	barrière	worden	geïntroduceerd.

ALT 4,5

• Geen	effect.	

Bestaande wandelroute, Breeweg, Bree and Streveslweg + Metropolitane 
fietsroute network
ALT 1,3

• De komst van een tram op maaiveld zal zowel de loopomgeving als de mogelijkheid 

om over te steken naar verbindingsroutes die vanaf deze weg komen aanzienlijk 

veranderen.

ALT 2,6

• Langs deze weg gaat de tram in dit alternatief van niveau +1, naar maaiveld en 

verder naar niveau -1. Dit zorgt voor een aanzienlijke verstoring van de looproute, 

zowel door de toevoeging van een tram als door een brug en een tunneloprit. 

Eenmaal volledig ondergronds zal er geen verdere verstoring meer zijn van de 

looproute.

ALT 4,5

• Geen	effect.
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7.2 Groene gebieden en parken
De Esch
• De	effecten	op	dit	park	zijn	grotendeels	besproken	in	het	hoofdstuk	Monumenten	

van	dit	document	en	document	6-08:	‘Effectnotitie	Stedenbouw+Landschap’	en	zal	

in dit hoofdstuk niet verder worden toegelicht. 

Eiland van Briennord
ALT 1,2,4,5,6

• Geen	effect

ALT 3

• De locatie van deze alternatieve brugaanlanding gaat over het Eiland van Briennord 

heen. Er zal enige verandering optreden in de recreatieomgeving aan de westkant 

van het eiland door de toevoeging van de brugconstructie, de ondersteunende 

kolommen en de verandering in ruimtelijke kwaliteit door de toevoeging van de brug 

en de bijbehorende constructies.

Varkenoordse Park
ALT 1

• Dit alternatief zal de recreatieve waarde van dit park aanzienlijk veranderen, 

aangezien het voorgestelde technische ontwerp de groene ruimte in beslag zal 

nemen. Hierdoor wordt zowel de fysieke omvang als de algemene sfeer van het 

park aangetast.

ALT 2,3,6

• Bij deze alternatieven zal het Stadionviaduct enigszins worden gewijzigd, maar het 

park als geheel zal weinig wezenlijke veranderingen ondergaan.

ALT 4,5

• Bij beide alternatieven zal gebruik worden gemaakt van boorbouw op de locatie 

Varkenoordse	Park,	zodat	het	effect	neutraal	is.

Mallegatpark
ALT 1

• Het park zal aanzienlijk veranderen als gevolg van het bruggenhoofd dat in het 

oosten door het park loopt. Dit zal de sfeer en de toegankelijkheid voor voetgangers 

van het park aanzienlijk veranderen.

ALT 2,3,4,5,6

• Geen	effect.

Getijdenpark
ALT 1,3,4,5,6

• Geen	effect.	

ALT 2

• De komst van een brug zal enige verandering in het getijdenpark teweegbrengen. 

Er zal verticale ondersteuning nodig zijn voor de brug, waardoor de omgeving 

verandert, maar de fysieke impact op recreatieve activiteiten zal minimaal zijn.

7.3 Relevante bestemmingen

Sportcomplex Toepad
• Het	sportcomplex	ligt	ver	genoeg	van	de	Kralingse	Zoom	verwijderd	om	de	visuele	

impact van een eventuele tramuitbreiding te beperken.

ALT 1,2,3,6

• Alle tramhaltes zijn gepland op loopafstand van deze faciliteit, waardoor de 

toegankelijkheid wordt vergroot.

ALT 4,5

• Deze twee alternatieven hebben haltes gepland in de nabijheid van deze faciliteit, 

waardoor de toegankelijkheid ervan wordt vergroot.
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Van Gendt kazerne
• De Kazerne is ver genoeg verwijderd van de Kralingse Zoom waardoor de visuele 

impact van een eventuele tramuitbreiding minimaal zal zijn.

ALT 1,2,3,6

• Alle tramhaltes zijn gepland op loopafstand van deze faciliteit, waardoor de 

toegankelijkheid wordt vergroot.

ALT 4,5

• Deze twee alternatieven hebben haltes gepland in de nabijheid van deze faciliteit, 

waardoor de toegankelijkheid ervan wordt vergroot.

De Esch
• De	effecten	op	dit	park	zijn	grotendeels	besproken	in	het	het	hoofdstuk	

Monumenten	in	dit	document	en	document	6-08:	‘Effectnotitie	

Stedenbouw+Landschap’ en zal in dit hoofdstuk niet worden verder worden 

toegelicht.

Getijdenpark
ALT 1

• De invoering van een brug ten westen van dit park kan de sfeer van het park 

veranderen.

ALT 2

• De invoering van een brug direct over dit park zal zowel een fysieke impact als een 

impact op de uitstraling hebben.

ALT 3,5

• Het tracé vormt geen belemmering voor het getijdenpark.

ALT 6

• De Afzinktunnel zal tijdens de bouw aanzienlijke verstoring van dit getijdenpark 

veroorzaken, maar daarna zal de biodiversiteit weer toenemen.

Feyenoord City
• Alle alternatieven zullen de toegankelijkheid van deze faciliteit vanuit meer punten in de 

stad vergemakkelijken en daarmee het reizen erheen en ernaartoe. Daarnaast wordt het 

plezier van deze recreatiefaciliteit vergroot.

Stadion De Kuip
• Alle alternatieven zullen de toegankelijkheid van deze faciliteit vanuit meer punten in de 

stad vergemakkelijken en daarmee het reizen erheen en ernaarto, wat bijdraagt tot het 

plezier van deze recreatiefaciliteit.

7.4 Maasparcours 
Doordat	het	Maasparcours	langs	het	metropolitane	fiets	netwerk	loopt,	kan	de	impact	op	beide	

recreatietypen gelijktijdig worden onderzocht.

De Esch, Feyenoord City   
ALT 1,2,3

• De rivieroevers van de brugalternatieven zullen veranderingen ondergaan door de 

toevoeging van zowel de brugconstructie als verticale ondersteuningen.

ALT 4,5,6

• Geen	effect.	

Charloisse 
Alle alternatieven zijn busroutes op dit punt van het traject. Dit zal weinig gevolgen hebben voor 

de oevers aangezien de bus, in het huidige technische ontwerp, langs de bestaande weg zal 

rijden,	waardoor	het	effect	minimaal	is.
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8 Onderzoeksresultaten

ALT 1 ALT 2 ALT 3 ALT 4 ALT 5 ALT 6

Redelijk tot hoge archeologische 
verwachting direct onder maaiveld 
of dieper

0 - 0 - - - - -

Zeer hoge archeologische 
verwachting Nesserdijk onder toepad

0 0 0 - - - - -

oeverlijn Nieuw Maas, De Esch 0 0 0 - - - - -
Hillesluis Buurt - 0 0 0 0 0
Dordtestraatweg tot Tarwelbuurt 0 - 0 - - - - -

Redelijk tot hoge/ hoge  
archeologische verwachting, 
waterbodems. 

0 0 0 - - - - -

Dijken en dammen, aangelegd 
tot ca. 1400 (Dikes and dams 
built until ca. 1400) Dijk Nesserdijk / De Esch

- - - - - - - - - -

Dijk Stadionweg 0 0 0 - - - -

Totaalscore (ongewogen) -2 -4 -1 -13 -14 -8
totaal van de ++ (waarde +2) 0 0 0 0 0 0
totaal  van de + scores (waarde +1) 0 0 0 0 0 0
totaal van de 0 (waarde 0) 0 0 0 0 0 0
totaal van de - scores (waarde -1) -2 -2 -1 -1 0 -6
totaal van de -- scores (waarde-2) 0 -2 0 -12 -14 -2

ALT 1 ALT 2 ALT 3 ALT 4 ALT 5 ALT 6
Totaalscore: 0 -1 -1 -2 -2 -1

Archeologie



ALT 1 ALT 2 ALT 3 ALT 4 ALT 5 ALT 6

Rijks monument Groothandelsgebouw, Stationsplein 45 0 0 0 0 0 0

Maastunnelcomplex,	Henegouwerlaan	-	
‘s-Gravendijkwal - Droogleever Fortuynplein 
- Baden Powelllaan - Doklaan - Maastunnelplein 
- Pleinweg

- 0 0 - 0 0

Zuidpleinflat,	Zuidplein	127	–	393 - 0 - 0 - - 0
Ensemble Langegeer, Langegeer 97-103 - - - - 0 - - -
 Erf Vlasblom, Nesserdijk 262 (Bij Erfaanleg) - - - 0 0 - - 0
De Rozenhof, Nesserdijk 368-370 - - - 0 - - 0

Gemeentelijk monument Gereformeerde kerk, Breeplein 1 - - - 0 0 -
H. Kruisvindingkerk, Beukendaal 2 - - - 0 0 -
Stadion Feijenoord, Olympiaweg 50 0 0 - - 0 - - 0
Voormalige gemeentelike gasfabriek Feijenoord 0

Toekomstig monument Indrustriegebouw Zuidplein, Strevelsweg 672-764 - - - - - 0 0 -

Beschermd Stadsgezicht
Beschermd Stadsgezicht Heemraadssingle - 
Mathnesserlaan 0 0 0 0 0 0

Beschermd Stadsgezicht Tuindorp Vreewijk - - - - 0 0 - -

Historisch veenweide landshap De Esch - - - - 0 - - -

Totaalscore (ongewogen) -11 -10 -13 -1 -12 -7
totaal van de ++ (waarde +2) 0 0 0 0 0 0
totaal  van de + scores (waarde +1) 0 0 0 0 0 0
totaal van de 0 (waarde 0) 0 0 0 0 0 0
totaal van de - scores (waarde -1) -9 -6 -5 -1 0 -5
totaal van de -- scores (waarde-2) -2 -4 -8 0 -12 -2

ALT 1 ALT 2 ALT 3 ALT 4 ALT 5 ALT 6
Totaalscore: -1 -1 -1 0 -1 0

Cultuurhistorie
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ALT 1 ALT 2 ALT 3 ALT 4 ALT 5 ALT 6

Langzaam verkeer routes & 
Metropolitan Fietsroute

Kralingse Zoom /  Kralingse Zoom and 
EUR campus - - - - 0 0 -

Abraham van Rijckevorselweg - - - - 0 - - -
ToePad - - - - 0 0 -
Leidingpad (Tram route Filterweg) en De 
Esch natuurpad - - - - - - 0 - - -

Nesserdijk - - - - 0 - - - -
Laan op Zuid, Varkenoordseviaduct, 
Stadionweg - - - 0 0 0 0

Rosestraat -
Colosseumweg - - - - 0 0 -
Breeweg, Bree and Streveslweg - - - - 0 0 - -

Green areas and Parks Eiland Van Brienoord - 0
Varkenoordse Park - - - - 0 0 -
Mallegat Park - -
Gerijdenpark - - 0 0

Relevante bestemmingen Sportscomplex	Toepad + + + ++ ++ +
Van Gendt Kazerne + + + ++ ++ +
Getijdenpark - - - 0 -
Feyenoord City + + + + + +
De Kuip + + + + + +

Maasparcours & Metropolitan 
Fietsroute De Esch, Feyenoord City - - - 0 0 0

Charloisse 0 0 0 0 0 0

Totaalscore (ongewogen) -16 -12 -9 6 1 -8
totaal van de ++ (waarde +2) 0 0 0 4 4 0
totaal  van de + scores (waarde +1) 4 4 4 2 2 4
totaal van de 0 (waarde 0) 0 0 0 0 0 0
totaal van de - scores (waarde -1) -8 -8 -7 0 -1 -6
totaal van de -- scores (waarde-2) -12 -8 -6 0 -4 -6

ALT 1 ALT 2 ALT 3 ALT 4 ALT 5 ALT 6
Totaalscore: -1 -1 0 0 0 0

Recreatie



31MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam / 6-09 Effectnotitie Recreatie, natuurhistorie en archeologie / Proj.nr. MN002447 / Concept / 2 september 2022

9 Conclusie en aanbevelingen

Archeologie
• Alternatieven 4 en 5, metro hebben de grootste impact op de archeologie.

• De cut-and-cover-techniek zal de grootste verstoring hebben in alle archeologische 

classificaties.

• De boortechniek zal voor een aanzienlijke verstoring zorgen, maar er is minder 

grondverplaatsing nodig.

• De	tunnelmonden	in	Alternatieven	4,5,6	zullen	een	significante	verstoring	veroorzaken.

• De tram op grondniveau zal een continue, maar ondiepe verstoring veroorzaken (diepte 

afhankelijk van constructietechniek)

• Tram op niveau +1 zorgt voor een minder continue maar diepere verstoring door de 

verticale dragers (diepte afhankelijk van constructietechniek)

• De HOV-busroute zal geen verstoringen veroorzaken, omdat de bestaande weg wordt 

gebruikt. De aanleg van haltes kan, afhankelijk van de constructie methode en locatie, 

wel enige impact hebben.

Betreffende	het	behoud	van	de	archeologische	kwaliteit	zoals	die	momenteel	aanwezig	is,	

zijn opties met metrotunnel minder wenselijk. De optie van een tram op maaiveld heeft de 

minste impact. Combinaties van beiden hebben een vergelijkbare negatieve impact. Of de 

tram op een hellingbaan of de tram op +1 meer verstoring van de bestaande archeologische 

kwaliteit veroorzaakt, kan pas worden besloten wanneer de constructiediepte en andere 

structurele implicaties beter in beeld zijn gebracht.

Cultuurhistorisch
• Hoogteverschillen, zoals een tunnelmond, een verhoogde tramlijn of een brug, hebben 

de grootste negatieve invloed op de beleving van monumenten en beschermde 

stadsgezichten.

• Het tracé over de Strevelsweg heeft een negatieve impact op het Beschermde 

Stadsgezicht Heemraadssingel – Mathenesserlaan, maar met de juiste 

stedenbouwkundige	ingrepen	(meer	bomen,	betere	fiets-	en	wandelpaden)	zou	

het	voorstel	een	positief	effect	kunnen	hebben	op	de	(be)leefbaarheid	van	het	

stadsgezicht.

• Het kruispunt Breeplein, dat loopt tussen de Gereformeerde kerk en de H. 

Kruisvindingkerk, biedt een grote kans om de kwaliteit van het plein aan de voorzijde 

van deze monumenten te vergroten.

• Voor Stadion Feijenoord is er, met de juiste maatregelen langs de Coen Moulijnweg, 

volop gelegenheid om de kwaliteit van de omgeving van dit monument te vergroten.

• Veel	alternatieven	hebben	een	negatief	tot	zeer	negatief	effect	op	de	Esch.	Er	kunnen	

weinig/geen mitigerende maatregelen worden genomen, waardoor er veel fysieke 

overlast zal zijn en de beleving van het natuurgebied sterk veranderd. 

Metro-opties hebben de minste impact op plekken van culturele en historische betekenis 

omdat ze niet zoveel verstoring op maaiveld veroorzaken. Een tram op maaiveld 

en	+1	hebben	een	gelijke,	licht	negatieve	impact.	Hoewel	niet	specifiek	voor	de	

alternatieven, lopen ze allemaal het risico op het veroorzaken van bodemverontreiniging 

in of rondom deze monumenten. Echter heeft geen enkele optie een hoger risico op 

bodemverontreiniging dan de andere.
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Recreatie
• Over het algemeen heeft een tram op niveau +1 voor recreatie minder impact dan een 

tram op maaiveld of in een tunnel. Dit komt doordat de voetganger en de connectiviteit 

niet fysiek worden aangetast.

• Alternatief	1	heeft	het	grootste	effect	op	recreatiegebieden.

• Hoewel ze over het algemeen minder impact hebben, vormen tramroutes op niveau +1 

significante	fysieke	barrières	wanneer	ze	stijgen	of	dalen,	maar	zich	niet	op	voldoende	

hoogte bevinden om onderdoor te kunnen.

• De metro-alternatieven hebben de minste impact op recreatie:

• Alternatief	4	heeft	een	groot	netto	positief	effect.

• Alternatief	5	heeft	een	licht	positief	netto-effect	

• Bestaande looproutes langs belangrijke/half belangrijke wegen zullen worden gewijzigd 

door	de	toevoeging	van	een	tram,	maar	niet	in	significante	mate,	vanwege	de	reeds	

aanwezige weg- en auto-infrastructuur.

• In	het	algemeen	worden	in	het	huidige	technische	ontwerp	geen	extra	recreatieve	

voorzieningen of wandelroutes voor voetgangers toegevoegd waar deze op de 

recreatiekaart ontbreken, zoals is gesuggereerd. 

Door juiste plaatsing van de haltes en nieuw OV-stations bieden metro-alternatieven goede 

mogelijkheden om de huidige recreatievoorzieningen rond het spoorgebied te versterken. 

Daarom zijn dit voorkeursopties in relatie tot de recreatiekwaliteit. Een tram op een 

hellingbaan heeft de grootste impact door lange onderbrekingen op het tracé.

9 Conclusie en aanbevelingen
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