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1 Inleiding 

In het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) van de regio 

Rotterdam wordt gekeken naar mogelijkheden voor: 

• een nieuwe multimodale oeververbinding tussen Kralingen en Feijenoord in Rotterdam; 

• een treinstation Stadionpark; 

• een Hoogwaardige Openbaar Vervoerverbinding tussen Zuidplein en Kralingse Zoom; 

• een Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding tussen Zuidplein en Rotterdam Centraal via de 

Maastunnel; 

• maatregelen op de A16, waaronder het weefvak in de A16 ten zuiden van de Van 

Brienenoordbrug tussen het Knooppunt Terbregseplein en het Knooppunt Ridderkerk; 

• maatregelen op de Algeracorridor. 

 

Binnen deze verkenningen worden waar nodig milieueffectenrapportages opgesteld. Dit rapport is 

onderdeel van de milieueffectenrapportage (m.e.r.) voor de maatregelen op de A16, onderdeel water. 

Voor nadere informatie over het voortraject en de gestelde kaders van de MIRT verkenning wordt 

verwezen naar de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Oeververbindingen regio Rotterdam1 (NRD). 

  

 
1 Notitie Reikwijdte en Detailniveau MIRT-verkenning, gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den 
Haag en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat., d.d. juli 2020 
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2 Beoordelingskader en onderzoeksopzet 

2.1 Uitgangspunten 

Binnen de NRD wordt een aantal uitgangspunten beschreven als kaders voor de m.e.r. Voor de 

uitgangspunten aangehouden in het deelonderzoek water wordt verwezen naar het 

concretiseringsdocument uitgangspunten en beoordelingskader (bijlage 10).  

 

Er zijn drie varianten welke binnen deze m.e.r. getoetst worden. Dit betreft de deelontwerpen zoals deze 

op 1 april 2022 afgestemd en gecommuniceerd zijn tussen de verschillende ontwerpende partijen (Royal 

HaskoningDHV, Rijkswaterstaat, Infram). 

 

Voor de m.e.r. zijn daarnaast de volgende bronnen geraadpleegd: 

• Tekeningen van het voorlopige ontwerp, d.d. 01/04/2022. 

• Legger van waterschap Hollandse Delta, mei 2022. 

• Legger van het hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, mei 2022. 

• Keur van waterschap Hollandse Delta, Mei 2022. 

• Keur van het hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, mei 2022. 

• Verscheidene kaarten uit het online GIS portaal van de provincie Zuid-Holland, mei 2022. 

2.2 Wettelijk kader en beleidskaders 

Rijksbeleid 

Waterwet 

In 2009 is deze wet van kracht geworden. De wet bestaat uit 8 verschillende wetten gericht op allerlei 

facetten van water, zoals, waterhuishouding, oppervlaktewater en beheer rijkwaterstaatwerken. Door 

samenvoeging van wetten is er sprake van een vermindering van regels en vereenvoudiging 

vergunningsstelsels. De wet regelt in hoofdzaak het beheer van watersystemen, waaronder 

waterkeringen, oppervlaktewater- en grondwaterlichamen. 

 
Kaderrichtlijn Water 

Dit is een Europese richtlijn en is beter bekend als de KRW-richtlijn. Deze richtlijn geeft aan dat vanaf 

2005 de Europese wateren aan bepaalde eisen moet voldoen. Doordat dit op Europees niveau wordt 

gevraagd, zorgt dit voor meer eenheid in de regelgeving. Sinds 2000 is de richtlijn al van kracht voor het 

grond- en oppervlaktewater.  

 
Waterbeheer 21e eeuw 

In dit rapport staat advies over maatregelen voor het behoud voor het hoofdwatersysteem en de regionale 

watersystemen. Dit is zowel voor de korte als lange termijn gedaan. Ook is vastgelegd hoe sturing 

gegeven kan worden aan de monitoring en dit kan leiden tot andere aanpak van beleid bij lagere 

overheden. Dit rapport is een handvat om beleid op te stellen ten behoeve van de Nederlandse 

watersystemen. 

 

Kader afstromend wegwater 2.0 (31-09-2014) 

In het kader afstromend wegwater 2.0 is invulling gegeven aan de voorkeursvolgorde van het Besluit 

lozen buiten inrichtingen. Het uitgangspunten is dat afstromend wegwater door middel van bodeminfiltratie 

in de bodem wordt gebracht. Daarnaast dienen beheersmaatregelen (bijv. periodiek reinigen van de 

vluchtstrook) genomen te worden. Indien het niet mogelijk is om bodeminfiltratie (in een berm) te 

realiseren dan dient een speciaal ingerichte infiltratie-/retentievoorziening te worden gerealiseerd om te 

lozen op het regionale oppervlaktewater. 
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Provinciaal beleid 

Omgevingsvisie provincie Zuid-Holland 

De Omgevingsvisie van Zuid-Holland biedt een strategische blik op de lange(re) termijn voor de gehele 

fysieke leefomgeving en bevat de hoofdzaken van het te voeren integrale beleid van de provincie Zuid-

Holland. De Omgevingsvisie vormt samen met de Omgevingsverordening en het Omgevingsprogramma 

het provinciale Omgevingsbeleid van de provincie Zuid-Holland. In de Omgevingsvisie is opgenomen dat 

de provincie een goede kwantiteit en kwaliteit van grond- en oppervlaktewater wil. Voor het realiseren van 

een goede waterkwaliteit volgt de provincie de systematiek van de Europese richtlijnen: de Kaderrichtlijn 

Water (KRW), de Grondwaterrichtlijn en de Drinkwaterrichtlijn. Gebruiksfuncties en het regionale 

watersysteem worden zodanig op elkaar afgestemd dat we weerbaar zijn tegen perioden van droogte of 

extreme neerslag en dat variaties in de aan- en afvoer van rivierwater kunnen worden opgevangen.  

Verdere uitwerking van het beleid voor mooi en schoon water is opgenomen in het regionaal 

waterprogramma. 

 

De provincie kiest voor een duurzaam en toekomstbestendig waterveiligheidsbeleid. Dit doet de provincie 

door primair in te zetten op preventie. Ondanks deze preventie kan een dijkdoorbraak niet geheel worden 

uitgesloten. Daarom worden er ter beperking van schade en slachtoffers bij een mogelijk optredende 

dijkdoorbraak ook maatregelen genomen in de ruimtelijke inrichting en rampenbeheersing. De combinatie 

van preventie, ruimtelijke inrichting en rampenbeheersing wordt meerlaagsveiligheid genoemd. Daarbij 

wordt ook gekeken naar de effecten van klimaatverandering zodat beleid en plannen duurzaam en 

toekomstbestendig zijn. De provincie wil de kans op wateroverlast als gevolg van inundatie uit het 

regionaal watersysteem beperken en schade door wateroverlast voorkomen. 

 

Ontwerp Regionaal Waterprogramma Zuid-Holland (5 juli 2021) 
Het ontwerpregionaal waterprogramma van Zuid-Holland bevat de uitwerking van het waterbeleid.  

Waterveiligheid: De bescherming tegen overstromingen realiseert de provincie met combinaties van 

preventieve en gevolg beperkende maatregelen die afgestemd zijn op de ruimtelijke en economische 

ontwikkeling van Zuid-Holland. In het regionaal waterprogramma is dit als volgt uitgewerkt: 

• Regionale waterkeringen: aanwijzen, normeren en samenwerken. 

• Goedkeuren projectbesluiten (dijkversterkingsplannen). 

• Invulling geven aan de EU-Richtlijn overstromingsrisico’s (ROR). 

• Risico’s beheersen bij buitendijks bouwen. 

• Invulling geven aan meerlaagsveiligheid. 

• Wateroverlast beperken. 
 
Mooi en schoon water: In het regionaal waterprogramma wordt onder andere uitwerking gegeven aan de 

volgende beleidsonderdelen van mooi en schoon water: 

• Realiseren goede oppervlaktewaterkwaliteit. 

• Realiseren goede grondwaterkwaliteit en -kwantiteit. 

• Drinkwatervoorziening. 

• Goede en veilige zwemlocaties in oppervlaktewater. 

• Droogte en zoetwatervoorziening. 

 

Bodemdaling: Dit beleid is uitgewerkt in het regionaal waterprogramma, met de volgende maatregelen: 

• Regionale Veenweide Strategieën, Nationaal Veenplan en gebiedsaanpakken. 

• Onderzoek, kennis, netwerken en samenwerking. 

• Klimaat en Bodemdaling bestendig bouwen. 
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Beleid waterschap 

De keur en de legger vormen samen de wettelijke basis voor alles wat het waterschap doet. In de keur 

staan algemene regels om de dijken te beschermen. In de legger wordt toegelicht op welke plek een 

bepaalde regel geldt.  

 

Hieronder een overzicht op hoofdlijnen van relevante normen: 

 

Keur en legger van het waterschap Hollandse Delta 

• De versnelde afvoer als gevolg van de toename aan verharding moet volledig worden 

gecompenseerd door het aanbrengen van een gelijkwaardige vervangende voorziening 

(compensatieplicht), met een oppervlakte van 10% van de toename van verharding. 

• Dempingen van oppervlaktewaterlichamen moeten volledig worden gecompenseerd door het 

aanbrengen van een gelijkwaardige vervangende voorziening (compensatieplicht), met 

uitzondering van de demping ten behoeve van een eerste perceelsontsluiting (met een maximale 

demping van 20 m2). 

• Regels met betrekking tot dimensionering en plaatsing van nieuw te graven 

oppervlaktewaterlichamen, duikers, bruggen. 

• Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur grondwater te onttrekken of water in de 

bodem te infiltreren. 

 

Keur en legger van het hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard 

• Het verlies aan waterberging wordt evenredig, gemeten in vierkante meters wateroppervlak, 

gecompenseerd door het graven van een nieuwe overige watergang en/ of het verbreden of 

verlengen van een overige watergang in hetzelfde peilgebied. 

• Door een toename van verharding neemt de afvoer richting het watersysteem toe. Dit dient te 

worden gecompenseerd met open water ter grootte van een percentage van de 

verhardingstoename. Dit percentage is afhankelijk van omgevingsfactoren, maar is minimaal 5% 

en maximaal 20%. 

• Regels omtrent het aanleggen van nieuwe watergangen en kunstwerken. 

 
Gemeentelijk beleid 

Omgevingsvisie gemeente Rotterdam 

De gemeente Rotterdam geeft in haar omgevingsvisie aan dat het functioneren van het hoofdwegennet 

rondom Rotterdam, “de Ruit”, moet blijven functioneren. De doorstroming op het hoofdwegennet is daarbij 

een belangrijke opgave, zowel vanuit logistiek oogpunt (o.a. A15) als voor verdere verstedelijking (o.a. 

A16). “Verbindingen over en onder de Ruit zijn cruciaal voor het functioneren van het stedelijk weefsel. 

Hierbij moeten delen van de Ruit beter worden ingepast”. 
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2.3 Beoordelingswijze 

In tabel 2-1 zijn de aspecten weergegeven waar de effectbeoordeling zich op heeft gericht. Per aspect is 

aangegeven welk criterium gehanteerd is en welke methode is toegepast. Voor een beschrijving van de 

beoordelingscriteria wordt verwezen naar de volgende paragraaf. 

 

Tabel 2-1: Beoordelingskader Thema water - indicatoren 

Aspect Beoordelingscriteria Indicator Methode 

Water 

Oppervlaktewaterkwantiteit Invloed van alternatieven op het functioneren 

van (en benodigde aanpassing van) het 

watersysteem. 

Kwalitatief  

Waterberging en - compensatie  Inschatten wateropgave & haalbaarheid 

inpassing. 

Kwantitatief  

Oppervlaktewaterkwaliteit  Verwachte wijziging van kwaliteit 

oppervlaktewater. 

Kwalitatief 

Kwel   Verwachte wijziging in kwelsituatie. Kwalitatief 

Grondwaterkwantiteit Inschatting van effecten op 

grondwaterstromingen, grondwateraanvulling 

en overige aspecten grondwaterkwantiteit. 

Kwalitatief  

Grondwaterkwaliteit Verwachte wijziging van kwaliteit grondwater. Kwalitatief 

Afvalwaterketen  Beïnvloeding afvalwaterketen. Kwalitatief 

Veiligheid (primaire) waterkeringen  Beïnvloeding waterkering. Kwalitatief  

 

In de effectenbeschrijving is een opdeling gemaakt naar oppervlaktewater, grondwater, waterveiligheid en 

afvalwaterketen. In het thema grondwater wordt per variant de beoordelingscriteria kwel, 

grondwaterkwantiteit en grondwaterkwaliteit toegelicht. In het thema oppervlaktewater wordt per variant 

de beoordelingscriteria oppervlaktewaterkwantiteit, waterberging en -compensatie en 

oppervlaktewaterkwaliteit toegelicht. In het thema waterveiligheid wordt per variant het 

beoordelingscriteria veiligheid (primaire) waterkering toegelicht. In het thema afvalwaterketen wordt per 

variant het beoordelingscriteria afvalwaterketen toegelicht. 
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3 Effectbeschrijving en beoordeling alternatieven 

Er is een drietal ontwerpalternatieven opgesteld voor de ontwikkelingen rond de A16/A15. Ieder 

ontwerpalternatief is opgebouwd uit meerdere maatregelen. De maatregelen zijn getoetst op de effecten 

op de onderstaande beoordelingscriteria. Hierbij is enkel gekeken naar de directe gevolgen van het 

ontwerp en zijn compensatiemaatregelen niet meegenomen. 

 

Kwel 

De lokale kwel of wegzijgingssituatie kan beïnvloed worden door onttrekkingen uit het watervoerende 

pakket of door wijzigingen in de freatische grondwaterstand. Aangezien de werkzaamheden enkel 

bovengronds plaatsvinden is er geen sprake van grondwateronttrekkingen. Eventuele beïnvloeding van 

kwel/wegzijging zal enkel voortkomen uit het dempen van oppervlaktewaterlichamen en de daaruit 

volgende gewijzigde freatische grondwaterstand (-). Derhalve wordt voor het onderdeel gelijk gescoord 

aan het onderdeel grondwaterkwantiteit. 

 

Oppervlaktewaterkwantiteit 

De oppervlaktewaterkwantiteit wordt beïnvloed doordat watergangen in afvoer- of aanvoerroutes worden 

gewijzigd. De mate van beïnvloeding hangt af van de functie van de watergangen binnen het 

watersysteem. Wanneer een hoofdwatergang (gedeeltelijk) wordt gedempt resulteert dit in een meer 

negatieve score (--) ten opzichte van overige watergangen (-). Wanneer de waterstructuur niet wordt 

beïnvloed levert dit een neutrale score op (0). In de nadere uitwerking van de alternatieven is het mogelijk 

de beïnvloeding op de oppervlaktewaterkwantiteit te compenseren door het verleggen van afvoerroutes. 

 

Waterberging en -compensatie 

Dit beoordelingscriterium is gebaseerd op het toevoegen van verhard oppervlak en het dempen van 

oppervlaktewater. Door een toename van verhard oppervlak wordt neerslag versneld afgevoerd naar de 

watergangen waardoor het watersysteem zwaarder belast wordt. De toename van verharding per 

ontwerpvariant is bekend en daardoor te kwantificeren. Het oppervlak aan oppervlaktewater dat gedempt 

moet worden ten behoeve van de ontwerpalternatieven is nog niet exact bekend, dit zal enkel kwalitatief 

beschreven worden. Alle maatregelen waarbij het verhard oppervlak toeneemt of een watergang gedempt 

wordt zullen negatief (-) scoren. 

 

Oppervlaktewaterkwaliteit 

De kwaliteit van het oppervlaktewater wordt bij alle maatregelen beïnvloed omdat ervan uit wordt gegaan 

dat de ontwerpalternatieven zorgen voor een toename van verkeer. Door de toename van verkeer zal er 

ook een toename van afstroming van roetdeeltjes, metalen en olie- en zeepachtige verontreinigingen. 

Hierdoor hebben alle maatregelen een negatieve (-) score gekregen. 

 

Grondwaterkwantiteit 

De grondwaterkwantiteit wordt voornamelijk beïnvloedt door werkzaamheden waarbij bemalingen gepaard 

zijn. Aangezien voor de werkzaamheden geen bemalingen voorzien zijn zal er enkel sprake zijn van 

beïnvloeding van de grondwaterkwantiteit wanneer oppervlaktewater gedempt of verplaatst wordt, er is 

dan sprake van negatieve beïnvloeding (-). Daarnaast kan de grondwaterstand permanent worden 

beïnvloed wanneer drainage wordt toegepast om ontwateringseisen van het wegdeel te behalen. Ten tijde 

van schrijven is nog onbekend of dit het geval zal zijn, derhalve is deze mogelijke beïnvloeding niet 

meegenomen in de MER (0).  
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Wanneer, doorgaans vanwege ruimtegebrek, (dam)wanden worden geplaatsen kan de 

grondwaterstroming beïnvloed worden als gevolg van het afsluiten van watervoerende (zand)lagen. Deze 

beïnvloeding (zowel vernatting als verdroging mogelijk, afhankelijk van de grondwaterstroming) wordt als 

negatief (-) gescoord. 

 

Tevens is het mogelijk dat voor een aantal locaties waar nog geen weg aanwezig is voorbelasting wordt 

toegepast. Indien deze voorbelasting bestaat uit verticale drainage is het van belang dat geen kortsluiting 

ontstaan tussen het freatische pakket en het 1e watervoerende pakket. Doorgaans wordt de verticale 

drainage maximaal 1 meter boven het diepere zandpakket gestopt. Indien juist geïnstalleerd heeft 

verticale drainage geen invloed op het grondwater. Het effect op grondwater is daardoor neutraal (0). 

 

Grondwaterkwaliteit 

De grondwaterkwaliteit kan, gelijk aan de oppervlaktewaterkwaliteit, worden beïnvloed door een toename 

van verkeer, met name als gevolg van infiltratie van regenwater over mogelijke verontreinigd oppervlak 

naar de bodem, derhalve scoren maatregelen bij een toename van verkeersintensiteit negatief (-). 

Doorgaans wordt als compenserende een bermpassage toegepast zodat eventuele verontreinigingen 

gefilterd worden waardoor neutraal gescoord wordt (0), echter is op dit moment nog niet bekend waar 

deze kan worden toegepast vanwege de beperkte beschikbare ruimte in Rotterdam.  

 

Eventuele aanwezige grond(water)verontreinigingen op locaties waar uitbreiding van het verhard 

oppervlak plaatsvindt zullen, indien ernstig, (deels) gesaneerd moeten worden. Echter, omdat de ernst 

van de verontreinigingen niet bekend is (en dus onzeker of gesaneerd wordt) zal het doorkruizen van een 

grond(water)verontreiniging als neutraal (0) worden beoordeeld.  

 

Vanwege het nog onbekend zijn van eventuele locaties voor bermpassages en de, ordegrootte, gelijke 

toename van verkeersintensiteiten scoren alle varianten negatief (-) op het onderdeel grondwaterkwaliteit. 

Er is geen onderscheid gemaakt voor de verschillende maatregelen omdat de uitwerking van de 

maatregelen nog in een te vroeg stadium zijn om te beoordelen of maatregelen worden toegepast en 

omdat de maatregelen als geheel een negatieve invloed hebben door toename van verkeersintensiteiten, 

niet enkel lokaal. 

 

Afvalwaterketen 

De afvalwaterketen kan worden beïnvloed wanneer kunstwerken of elementen (rioolstrengen, putten, 

gemalen, etc.) moeten worden verwijderd of worden verplaatst. Indien dit het geval is, is dit negatief (-) 

beoordeeld.  

 

Hemelwaterafvoer van de snelweg zelf zal aangepast moeten worden aan de nieuwe situatie. Omdat dit 

deel uitmaakt van het nieuwe ontwerp en geen externe systemen betreft zijn deze aanpassingen als 

neutraal (0) beoordeeld. 

 

Waterveiligheid 

De waterveiligheid kan worden beïnvloed wanneer het ruimtebeslag van de A16 toeneemt tot in de 

beschermingszone of wanneer watergangen nabij een dijklichaam gedempt worden. Wanneer de 

voorziene werkzaamheden mogelijke afbreuk doen aan het functioneren van de waterkeringen zal het 

negatief worden gescoord (-). Opgemerkt wordt dat doorgaans mitigerende en compenserende 

maatregelen noodzakelijk zijn wanneer het dijklichaam dusdanig wordt beïnvloed dat hierdoor een 

onveilige dijk kan ontstaan. 
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3.1 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

Het plangebied van de A16 en A15 strekt zich uit van knooppunt Terbregseplein (A20/A16) in het noorden 

tot en met knooppunt Ridderkerk (A15/A16) in het zuidoosten en knooppunt Vaanplein (A15/A29) in het 

zuidwesten. Het traject ten noorden van de Van Brienenoordbrug is gelegen in het beheergebied van het 

hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard, zuidelijk van de brug is het beheergebied van 

Waterschap Hollandse Delta. Het grootste gedeelte van het plantracé van de A15 en A16 ligt in stedelijke 

polders 

 

Het meest noordelijke deel van de A16 ligt binnen het peilbesluit Polder Prins Alexander. Net ten zuiden 

van de Jacques Dutilhweg kruist de A16 een afvoerroute via gemaal Rijksweg A16 naar de Ringvaart en 

zuidelijk van de Ringvaart ligt het tracé binnen het peilbesluit Rotterdam Centrum. 

 

Zuidelijk van de Van Brienenoordbrug is het traject van de A16 en een deel van de A15 gelegen binnen 

peilbesluit Oud- en Nieuw Reyerwaard. Het westelijke deel van de A15 ligt binnen peilbesluit Breeman. 

 

De A16 kruist meerdere regionale keringen aan de noordzijde van de Van Brienenoordbrug, zie figuur 3.1. 

Ten zuiden van de Van Brienenoordburg kruist de A16 enkele waterkeringen en is een groot deel van de 

A16 direct naast een waterkering gelegen (op klein stuk van het tracé maakt de A16 deel uit van de 

beschermingszone), zie figuur 3.2.  

 

  

Figuur 3.1: Waterkeringen HHSK 
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Figuur 3.2: Waterkeringen WHD  

 

Op basis van informatie uit het DINO loket (zie figuur 3.3) wordt de bodem in het plangebied gekenmerkt 

door een holocene deklaag met vanaf ca. NAP -15 m het 1e watervoerende pakket bestaande uit de 

formatie van Kreftenheye (doorgaans matig tot uiterst grof zand) tot ca. NAP-35 m. Lokaal bevindt zich 

tussen NAP -25 m en NAP -30m een kleiige laag. Daaronder bevindt zich kleipakket (Waalre Klei) van ca. 

10 á 20 m dikte. 

 

 

Figuur 3.3: Doorsnede ondergrond A16. A bij kruising A20, A' nabij Barendrecht 
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De holocene deklaag bestaat hoofdzakelijk uit klei en veen, waarbij direct onder maaiveld ca. 1 tot 3 meter 

zand aanwezig is. Tevens is het waarschijnlijk dat ter hoogte van bebouwing of infrastructuur een deel van 

de kleilagen is afgegraven en vervangen voor een antropogene ophooglaag (zand, o.a. wegcunet en 

grondverbetering bij bebouwing). In vrijwel het gehele gebied bevindt zich op NAP -5 m tot NAP -7 m een 

veenlaag.  

 

Lokaal zal de grondwaterstand sterk bepaald worden door de aanwezigheid van verschillende sloten en 

de lokale bodemopbouw, waarbij de variatie tussen klei en tussenzandlagen bepaalt in hoeverre de 

grondwaterstand het oppervlaktewaterpeil zal volgen. De ontwateringsdiepte (berekende gemiddeld 

hoogste grondwaterstand uit LHM – maaiveldhoogte uit AHN3) in het plangebied is weergegeven in figuur 

3.4.  

 

 

Figuur 3.4: Ontwateringsdiepte referentiesituatie 
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De stijghoogte in het gebied wordt op basis van oude grondwaterkaarten van TNO geraamd tussen NAP -

0,5 m en NAP -5,0 m en stroomt ten noorden van de ringvaart richting het noorden. Ten zuiden van de 

ringvaart stroomt het grondwater hoofdzakelijk in richting van de Nieuwe-Maas. Het zoet/brak grensvlak 

bevindt zich in het 2e watervoerende pakket. Op basis van deze informatie en publieke informatie van de 

provincie Zuid-Holland is er afwisselend sprake van kwel of infiltratie, zie figuur 3.5.  

 

 

Figuur 3.5: Kwel of wegzijging referentiesituatie 
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Het zuidelijke deel van het plangebied van de A16 ligt in een drinkwaterbeschermingsgebied (specifiek in 

de boringsvrije zone en in een strategische drinkwaterreserve), zie figuur 3.6.  

 

 

Figuur 3.6: Locatie drinkwaterbeschermingsgebied 
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3.2 Varianten 

Er zijn drie ontwerpalternatieven opgesteld voor de aanpassingen aan de A15 en A16. Per 

ontwerpalternatief is een maatregelenpakket opgesteld. In figuur 3.7 tot en met figuur 3.9 zijn de 

maatregelen per ontwerpalternatief benoemd. 

 

 

Figuur 3.7: Ontwerpalternatief A 

 

 

Figuur 3.8: Ontwerpalternatief B 
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Figuur 3.9: Ontwerpalternatief C 

 

3.3 Maatregelen 

In deze paragraaf is per maatregel beschreven wat de maatregel inhoudt, of er sprake is van beïnvloeding 

van het watersysteem (dempen van watergangen of toenemend verhard oppervlak), wat de mogelijke 

gevolgen voor het grondwatersysteem zijn en, afhankelijk van de locatie, wat de gevolgen zijn voor de 

afvalwaterketen en de waterveiligheid. 

 

Maatregel A1 

Deze maatregel betreft het aanleggen van een extra rijstrook bij de parallelrijbaan tussen Kralingen en het 

weefvak Terbregseplein. 

 

Het toevoegen van een extra rijstrook zorgt voor een toename van verharding. Volgens de keur van het 

hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard moet deze toename gecompenseerd worden met 

5 tot 20% open water, afhankelijk van omgevingsfactoren. 

 

Ten westen van de A16 ligt een bermsloot, dit betreft een overige watergang (-). De sloot dient te worden 

gedempt, het oppervlak van deze sloot moet worden gecompenseerd. 

 

Tabel 3-1: Elementen in het watersysteem die worden beïnvloed door maatregel A1 

Type Code Beïnvloeding 

Overige watergang OWA-4716 (deels) gedempt 

Overige watergang OWA-4714 (deels) gedempt, afsluiting van watersysteem 
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Figuur 3.10: De bermsloot ten westen van de A16 ligt op een locatie waar een talud is voorzien 

 

Het toenemen van verharding leidt daarnaast tot minder grondwateraanvulling. Echter, de afname van de 

grondwateraanvulling (eigenlijk de totale toename van verharding) is voor het effect op grondwater 

dermate beperkt dat dit neutraal (0) scoort.  

 

Het dempen van de watergangen heeft doorgaans invloed op lokale grondwaterstand omdat een 

watergang een infiltrerende en/of drainerende werking heeft (-). Indien de watergang gecompenseerd 

wordt direct naast de huidige watergang, waar op deze locatie ruimte voor is, mogelijk met uitzondering 

van Kralingseweg 238, dan zal de kleine verplaatsing van de watergang voor het grondwater weinig 

invloed hebben (0), zie ook hoofdstuk 5.  

 

Maatregel A2 

Deze maatregel betreft het aanleggen van een extra rijstrook bij de hoofdrijbaan tussen weefvak 

Terbregseplein en Kralingseplein. 

 

Het toevoegen van een extra rijstrook zorgt voor een toename van verharding. Volgens de keur van het 

hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard moet deze toename gecompenseerd worden met 

5 tot 20% open water, afhankelijk van omgevingsfactoren. Ten westen van de A16 liggen enkele 

watergangen die deels gedempt moeten worden voor het uitvoeren van deze maatregel (-). 
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Tabel 3-2: Elementen in het watersysteem die worden beïnvloed door maatregel A1 

Type Code Beïnvloeding 

Overige watergang OWA-4716 (deels) gedempt 

Overige watergang OWA-4714 (deels) gedempt, afsluiting van watersysteem 

Kruisende 

hoofdwatergang 
OAF-5681 

Hoofdwatergang kruist A16 richting Ringvaart, gemaal Rijksweg A16 is 

gesitueerd onder de A16. 

 

 

Figuur 3.11: De bermsloot ten westen van de A16 ligt op een locatie waar een talud is voorzien 

 

Het toenemen van verharding leidt tot minder grondwateraanvulling. Echter, de afname van de 

grondwateraanvulling (eigenlijk de totale toename van verharding) is voor het effect op grondwater 

dermate beperkt dat dit neutraal (0) scoort.  

 

Het dempen van de watergangen heeft doorgaans invloed op lokale grondwaterstand omdat een 

watergang een infiltrerende en/of drainerende werking heeft (-). Indien de watergang gecompenseerd 

wordt direct naast de huidige watergang, waar op deze locatie ruimte voor is, mogelijk met uitzondering 

van Kralingseweg 238, dan zal de kleine verplaatsing van de watergang voor het grondwater weinig 

invloed hebben (0), zie ook hoofdstuk 5.  

 

Direct westelijk van de afrit Capelle aan den IJssel ligt een persleiding (suppletieleiding)parallel aan de 

rijbaan. Deze suppletieleiding betreft een wateraanvoerleiding voor de polder De Esch. Vanwege de 

toevoeging van een extra rijstrook zal het ruimtebeslag van de A16 overlappen met deze persleiding. 

Deze wateraanvoerroute dient in stand te worden gehouden. Vanwege de invloed op de leiding (en 

daarmee op oppervlaktewaterkwantiteit) scoort deze maatregel negatief (-). 
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Figuur 3.12: Direct westelijk van de afrit Capelle aan den IJssel is een persleiding gelegen, aangegeven met de rode lijn 

 

Maatregel B1 

Deze maatregel betreft het aanleggen van een extra rijstrook bij de parallelrijbaan tussen het weefvak 

Terbregseplein en Kralingen. 

 

Het toevoegen van een extra rijstrook zorgt voor een toename van verharding. Volgens de keur van het 

hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard moet deze toename gecompenseerd worden met 

5 tot 20% open water, afhankelijk van omgevingsfactoren. 
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Ten oosten van de A16 ligt een bermsloot, dit betreft een overige watergang. De sloot wordt in de plannen 

gedeeltelijk gedempt (-).  

 

Tabel 3-3: Elementen in het watersysteem die worden beïnvloed door maatregel B1 

Type Code Beïnvloeding 

Overige watergang OWA-4733 (deels) gedempt 

 

 

Figuur 3.13: Ten oosten van de A16 ligt een overige watergang. De berm van de A16 overlapt met het wateroppervlak, waardoor 

deze sloot (deels) gedempt moet worden 

 

Het toenemen van verharding leidt tot minder grondwateraanvulling. Echter, de afname van de 

grondwateraanvulling (eigenlijk de totale toename van verharding) is voor het effect op grondwater 

dermate beperkt dat dit neutraal (0) scoort.  

 

Het gedeeltelijk dempen van de watergang heeft geen, of maar zeer beperkte, invloed op de drainerende 

of infiltrerende werking van de watergang. Daardoor is er ook geen, of nauwelijks, invloed op de lokale 

grondwaterstand (0).  

 

Maatregel B2 

Deze maatregel betreft het aanleggen van een extra rijstrook bij de hoofdrijbaan tussen Kralingseplein en 

weefvak Terbregseplein. 

 

Deze maatregel betreft het aanleggen van een extra rijstrook bij de parallelrijbaan tussen het weefvak 

Terbregseplein en Kralingen. 

 

Het toevoegen van een extra rijstrook zorgt voor een toename van verharding. Volgens de keur van het 

hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard moet deze toename gecompenseerd worden met 

5 tot 20% open water, afhankelijk van omgevingsfactoren. 
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Ten oosten van de A16 ligt een bermsloot, dit betreft een overige watergang. De sloot wordt in de plannen 

(gedeeltelijk) gedempt (-). 

 

Tabel 3-4: Elementen in het watersysteem die worden beïnvloed door maatregel B2 

Type Code Beïnvloeding 

Overige watergang OWA-4733 (deels) gedempt 

Kruisende 

hoofdwatergang 
Ringvaart 

Kruisend kunstwerk moet worden verbreed. Gemaal Rijksweg A16 

gesitueerd onder kunstwerk. 

Overige watergang OWA-4718 (deels) gedempt 

 

 

Figuur 3.14: Kruising van de A16 en de Ringvaart ter hoogte van de Jacques Dutilhweg. De oprit van de Jacques Dutilhweg naar de 

A16 wordt volgens het ontwerp verbreed waardoor de watergang mogelijk gedempt dient te worden 
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Figuur 3.15: Ten oosten van de A16 ligt een overige watergang. De berm van de A16 overlapt met het wateroppervlak, waardoor 

deze sloot (deels) gedempt moet worden 

 

Het toenemen van verharding leidt tot minder grondwateraanvulling. Echter, de afname van de 

grondwateraanvulling (eigenlijk de totale toename van verharding) is voor het effect op grondwater 

dermate beperkt dat dit neutraal (0) scoort.  

 

Het gedeeltelijk dempen van de watergang heeft geen, of maar zeer beperkte, invloed op de drainerende 

of infiltrerende werking van de watergang. Daardoor is er ook geen, of nauwelijks, invloed op de lokale 

grondwaterstand (0).  

 

Maatregel B3 

Deze maatregel betreft het samenvoegen van de hoofdrijbaan en de parallelrijbaan van de A16 ter hoogte 

van de aansluiting Kralingen. 

 

Dit houdt in dat de parallelrijbaan opschuift. De tussenruimte tussen de rijbanen wordt verhard, maar 

langs de kant van de parallelrijbaan verdwijnt verharding. Hierdoor is er waarschijnlijk geen toename van 

verhard oppervlak en hoeft er ook niet gecompenseerd te worden. 

 

Als gevolg van het samenvoegen van de hoofdrijbaan en de parallelrijbaan kan de riolering onder de 

binnenste samen te voegen rijstrook vervallen. Hierdoor zal afstromend regenwater niet meer in de 

riolering terecht komen, maar in de berm (gelijk aan de buitenste samen te voegen rijstrook). Dit leidt tot 

een afname van regenwater in het betreffende rioolsysteem en een iets hogere grondwateraanvulling. 

Indien in de berm maatregelen getroffen worden (zie ook hoofdstuk 4.3) kan het ook leiden tot een 

beperkte verbetering van de waterkwaliteit. De totale effecten hiervan zijn dermate beperkt dat deze 

maatregel neutraal (0) scoort. 

 

Het toenemen van verharding leidt tot minder grondwateraanvulling. Echter, de afname van de 

grondwateraanvulling (eigenlijk de totale toename van verharding) is voor het effect op grondwater 

dermate beperkt dat dit neutraal (0) scoort.  
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Maatregel C1 

Deze maatregel betreft het ontvlechten van het weefvak Feijenoord richting Ridderkerk Noord, met een 

doorsteek van de hoofdbaan naar de parallelrijbaan. Dit houdt in dat er een toename van verhard 

oppervlak optreedt en dat het totale ruimtebeslag toeneemt. 

 

Deze maatregel zorgt voor een toename van verharding. Volgens de keur van het waterschap Hollandse 

Delta moet deze toename gecompenseerd worden met 10% open water, bij voorkeur in hetzelfde 

peilgebied. 

 

Ten (zuid)westen van de A16 is een wegsloot gelegen, dit betreft overig water. Deze moet bijna geheel 

worden gedempt om plaats te maken voor het extra ruimtebeslag. Als deze momenteel wordt gebruikt 

voor de afwatering van de A16 zal voor de afwatering een alternatief moeten worden gevonden. Ten 

zuiden van het viaduct van de S105 betreft de wegsloot een hoofdwatergang. Door de verbreding van het 

ruimtebeslag zal deze deels moeten worden gedempt (--). 

 

Tabel 3-5: Elementen in het watersysteem die worden beïnvloed door maatregel C1 

Type Code Beïnvloeding 

Overige watergang W38603 Deels gedempt 

Overige watergang W38605 Gedempt 

Hoofdwatergang H19605 (deels) gedempt 

Duiker 04818DU Verwijderen/verplaatsen 

Duiker 20242DU Verlengen 

Duiker 04820DU Verlengen/verplaatsen 
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Figuur 3.16: De wegsloot ten zuidwesten van de huidige ligging van de A16 wordt grotendeels gedempt 
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Figuur 3.17: Een overzicht van het huidige watersysteem rondom A16 maatregel C1 

 

Langs het gehele traject van maatregel C1 ligt een compartimenteringskering met bijbehorende 

beschermingszone. De invloed van de maatregel op het functioneren en de stabiliteit van de kering moet 

worden onderzocht, maar gezien de nabije ligging van de waterkering is het aannemelijk dat 
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werkzaamheden plaats gaan vinden die mogelijkerwijs de stabiliteit van de compartimentskering 

beïnvloeden. Derhalve wordt negatief (-) gescoord op het thema waterveiligheid.Opgemerkt wordt dat 

doorgaans een verslechtering van de waterveiligheid niet geaccepteerd wordt, waardoor technische 

maatregelen, zie hoofdstuk 4.4. 

 

 

Figuur 3.18: Langs het gehele traject van maatregel C1 ligt een compartimenteringskering 
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Het toenemen van verharding leidt tot minder grondwateraanvulling. Echter, de afname van de 

grondwateraanvulling (eigenlijk de totale toename van verharding) is voor het effect op grondwater 

dermate beperkt dat dit neutraal (0) scoort.  

 

Opgemerkt wordt dat deze locatie is gelegen in een drinkwaterbeschermingsgebied. Er dient extra 

aandacht besteed te worden aan infiltrerend regenwater dat vanaf het wegdek kan stromen en de 

grondwaterkwaliteit mogelijk kan beïnvloeden (-).  

 

Het dempen van de watergangen heeft doorgaans invloed op lokale grondwaterstand omdat een 

watergang een infiltrerende en/of drainerende werking heeft (-). Indien de watergang gecompenseerd 

wordt direct naast de huidige watergang, dan zal de kleine verplaatsing van de watergang voor het 

grondwater weinig invloed hebben, echter, de watergang is gelegen in de beschermingszone van een 

dijklichaam waardoor verplaatsing mogelijk niet wenselijk is (-). 

 

Maatregel C2 

Deze maatregel betreft het aanleggen van een extra rijstrook op de parallelrijbaan tussen Ridderkerk 

Noord en Ridderkerk Zuid. 

 

Deze maatregel zorgt voor een toename van verharding. Volgens de keur van het waterschap Hollandse 

Delta moet deze toename gecompenseerd worden met 10% open water, bij voorkeur in hetzelfde 

peilgebied. 

 

Op enkele plekken lang het tracé overlapt het ruimtebeslag met overige watergangen. Demping moet 

worden gecompenseerd en er moet worden voorkomen dat er doodlopende watergangen ontstaan (zodat 

het watersysteem juist blijft functioneren). Ook ligt er een hoofdwatergang parallel aan het tracé van deze 

maatregel. Hoewel de aanleg van een rijstrook niet overlapt met deze hoofdwatergang zal het Westpad 

wel plaats moeten maken. Mogelijk is voor een nieuw tracé van het Westpad wel een aanpassing van de 

hoofdwatergang nodig (-). 
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Figuur 3.19: Maatregel C2 heeft een groter ruimtebeslag en heeft hiermee invloed op het watersysteem 

 

Tabel 3-6: Elementen in het watersysteem die worden beïnvloed door maatregel C2 

Type Code Beïnvloeding 

Wegsloot W15178 Deels gedempt 

Duiker 29453DU Verwijderen/verplaatsen 

Wegsloot W13224 Deels gedempt 

 

Het toenemen van verharding leidt tot minder grondwateraanvulling. Echter, de afname van de 

grondwateraanvulling (eigenlijk de totale toename van verharding) is voor het effect op grondwater 

dermate beperkt dat dit neutraal (0) scoort.  

 

Het gedeeltelijk dempen van de watergang heeft geen, of maar zeer beperkte, invloed op de drainerende 

of infiltrerende werking van de watergang. Daardoor is er ook geen, of nauwelijks, invloed op de lokale 

grondwaterstand (0). Gezien de beschikbare ruimte zal eventuele gehele demping gecompenseerd 

worden op (vrijwel) dezelfde locatie. 

 

Maatregel C5 

Deze maatregel betreft het splitsen van de rijstroken van toerit Kralingseplein met een rijstrookverdeling 

4+2 op de Van Brienenoordbrug. 

 

De huidige rijstrookverdeling op de Van Brienenoordbrug is 3+3. Een wijziging in de rijstrookverdeling 

heeft geen invloed op het oppervlak verhard oppervlak en er is dan ook geen compensatie voor een 

toename van verhard oppervlak noodzakelijk. Er is tevens geen invloed op de grondwaterstand (0).  
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Maatregel C7 

Deze maatregel betreft het samenvoegen van de hoofdrijbaan en de parallelrijbaan van de A16 in 

zuidelijke richting. 

 

Het samenvoegen van de rijbanen heeft waarschijnlijk geen toename van verhard oppervlak ten gevolg, 

tenzij er tegelijkertijd extra rijstroken of vluchtstroken worden aangelegd. Een eventuele toename van 

verhard oppervlak moet worden gecompenseerd. Volgens de keur van het hoogheemraadschap van 

Schieland en Krimpenerwaard (geldend ten noorden van de Nieuwe Maas) moet deze toename 

gecompenseerd worden met 5 tot 20% open water, afhankelijk van omgevingsfactoren. Volgens de keur 

van het waterschap Hollandse delta (geldend ten zuiden van de Nieuwe Maas) moet deze toename 

gecompenseerd worden met 10% open water, bij voorkeur in hetzelfde peilgebied. 

 

Op voorlopige plannen lijkt er ook een extra rijstrook te zijn voorzien ten zuiden van de Van 

Brienenoordbrug. Hierdoor worden de volgende, overige watergangen, beïnvloed (-). 

 

Tabel 3-7: Elementen in het watersysteem die worden beïnvloed door maatregel C7 

Type Code Beïnvloeding 

Overige watergang W38603 (deels) gedempt 

 

 

Als gevolg van het samenvoegen van de hoofdrijbaan en de parallelrijbaan kan de riolering onder de 

binnenste samen te voegen rijstrook vervallen. Hierdoor zal afstromend regenwater niet meer in de 

riolering terecht komen, maar in de berm (gelijk aan de buitenste samen te voegen rijstrook). Dit leidt tot 

een afname van regenwater in het betreffende rioolsysteem en een iets hogere grondwateraanvulling. 

Indien in de berm maatregelen getroffen worden (zie ook hoofdstuk 4.3) kan het ook leiden tot een 

beperkte verbetering van de waterkwaliteit. De totale effecten hiervan zijn dermate beperkt dat deze 

maatregel neutraal (0) scoort. 

 

Het toenemen van verharding leidt tot minder grondwateraanvulling. Echter, de afname van de 

grondwateraanvulling (eigenlijk de totale toename van verharding) is voor het effect op grondwater 

dermate beperkt dat dit neutraal (0) scoort.   

 

Opgemerkt wordt dat deze locatie is gelegen in een drinkwaterbeschermingsgebied. Er dient extra 

aandacht besteed te worden aan infiltrerend regenwater dat vanaf het wegdek kan stromen en de 

grondwaterkwaliteit mogelijk kan beïnvloeden (-).  

 

Het gedeeltelijk dempen van de watergang heeft geen, of maar zeer beperkte, invloed op de drainerende 

of infiltrerende werking van de watergang. Daardoor is er ook geen, of nauwelijks, invloed op de lokale 

grondwaterstand (0).  

 

Maatregel D1 

Deze maatregel betreft het aanleggen van een extra rijstrook op de parallelrijbaan tussen knooppunt 

Ridderkerk en Feijenoord. 

 

Het toevoegen van een extra rijstrook zorgt voor een toename van verharding. Volgens de keur van het 

Waterschap Hollandse Delta moet deze toename gecompenseerd worden met 10% open water, bij 

voorkeur in hetzelfde peilgebied. 

 

Deze maatregel houdt ook in dat er een groter ruimtebeslag plaatsvindt. De volgende watergangen en 

kunstwerken worden hierdoor beïnvloed. 
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Aan beide zijde van de A16 liggen hoofdwaterhangen. Bij het uitvoeren van maatregel D1 kan de 

hoofdwatergang komen te vervallen, waarmee de afvoerroute via duiker 04820DU onder de A16 komt te 

vervallen (--). 

 

Tabel 3-8: Elementen in het watersysteem die worden beïnvloed door maatregel D1 

Type Code Beïnvloeding 

Hoofdwatergang H46500 (deels) gedempt 

Overige watergang W48662 (deels) gedempt 

Duiker 04820DU Moet verlengd/verplaatst worden 

 

Het toenemen van verharding leidt tot minder grondwateraanvulling. Echter, de afname van de 

grondwateraanvulling (eigenlijk de totale toename van verharding) is voor het effect op grondwater 

dermate beperkt dat dit neutraal (0) scoort.  

 

Het dempen van de watergangen heeft doorgaans invloed op lokale grondwaterstand omdat een 

watergang een infiltrerende en/of drainerende werking heeft (-). Indien de watergang gecompenseerd 

wordt direct naast de huidige watergang, waar op deze locatie ruimte voor is, mogelijk met uitzondering 

dan zal de kleine verplaatsing van de watergang voor het grondwater weinig invloed hebben (0), zie ook 

hoofdstuk 5.  

 

Maatregel D2 

Deze maatregel betreft het opheffen van de vrachtstrook. Voor deze maatregelen zijn geen aanpassingen 

aan de verharding noodzakelijk. Deze maatregel heeft dan ook geen invloed op de werking van het 

watersysteem. Er is tevens geen invloed op de grondwaterstand (0). 

 

 

 

Figuur 3.20: Links: een indicatie van maatregel D1. Rechts: het watersysteem volgens de legger van Waterschap Hollandse Delta. 
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Maatregel D3 

Deze maatregel betreft het doortrekken van de 2e rijstrook van de verbinding A15 naar de hoofdrijbaan 

van de A16. Mogelijk zorgt deze maatregel voor een toename van verharding. 

 

Volgens de keur van het waterschap Hollandse Delta moet deze toename gecompenseerd worden met 

10% open water, bij voorkeur in hetzelfde peilgebied. 

Het toenemen van verharding leidt tot minder grondwateraanvulling. Echter, de afname van de 

grondwateraanvulling (eigenlijk de totale toename van verharding) is voor het effect op grondwater 

dermate beperkt dat dit neutraal (0) scoort.  

 

Maatregel D5 

Deze maatregel betreft het samenvoegen van de hoofdrijbaan en de parallelrijbaan van de A16 in 

noordelijke richting. 

 

Het samenvoegen van de rijbanen heeft waarschijnlijk geen toename van verhard oppervlak ten gevolg, 

tenzij er tegelijkertijd extra rijstroken of vluchtstroken worden aangelegd. Een eventuele toename van 

verhard oppervlak moet worden gecompenseerd. Volgens de keur van het hoogheemraadschap van 

Schieland en Krimpenerwaard (geldend ten noorden van de Nieuwe Maas) moet deze toename 

gecompenseerd worden met 5 tot 20% open water, afhankelijk van omgevingsfactoren. Volgens de keur 

van het waterschap Hollandse delta (geldend ten zuiden van de Nieuwe Maas) moet deze toename 

gecompenseerd worden met 10% open water, bij voorkeur in hetzelfde peilgebied.  

 

Als gevolg van het samenvoegen van de hoofdrijbaan en de parallelrijbaan kan de riolering onder de 

binnenste samen te voegen rijstrook vervallen. Hierdoor zal afstromend regenwater niet meer in de 

riolering terecht komen, maar in de berm (gelijk aan de buitenste samen te voegen rijstrook). Dit leidt tot 

een afname van regenwater in het betreffende rioolsysteem en een iets hogere grondwateraanvulling. 

Indien in de berm maatregelen getroffen worden (zie ook hoofdstuk 4.3) kan het ook leiden tot een 

beperkte verbetering van de waterkwaliteit. De totale effecten hiervan zijn dermate beperkt dat deze 

maatregel neutraal (0) scoort. 

 

Er wordt geen, of nauwelijks, invloed op de grondwaterstand verwacht (0).  

 

Maatregel E1 

Deze maatregel betreft het aanleggen van een extra rijstrook op de parallelrijbaan van de A15 tussen 

knooppunt Ridderkerk en knooppunt Vaanplein. 

 

Het toevoegen van een extra rijstrook zorgt voor een toename van verharding. Volgens de keur van het 

Waterschap Hollandse Delta moet deze toename gecompenseerd worden met 10% open water, bij 

voorkeur in hetzelfde peilgebied. 

 

Deze maatregel houdt ook in dat er een groter ruimtebeslag plaatsvindt. De volgende watergangen (o.a. 

een hoofdwatergang) en kunstwerken worden hierdoor beïnvloed (--). 

 

Tabel 3-9: Elementen in het watersysteem die worden beïnvloed door maatregel E1 

Type Code Beïnvloeding 

Overige watergang T34542 (deels) gedempt 

Wegsloot W21638 (deels) gedempt 

Hoofdwatergang H25262 (deels) gedempt 
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Hoofdwatergang H21479 (deels) gedempt 

Hoofdwatergang H12634 
Kruisende hoofdwatergang, bij aanpassing kunstwerk moet hiermee 

rekening gehouden worden. 

Stuw 13890ST Verwijderd 

Stuw 19305ST Verwijderd 

 

 

 
 

Het toenemen van verharding leidt tot minder grondwateraanvulling. Echter, de afname van de 

grondwateraanvulling (eigenlijk de totale toename van verharding) is voor het effect op grondwater 

dermate beperkt dat dit neutraal (0) scoort.  

 

Het dempen van de watergangen heeft doorgaans invloed op lokale grondwaterstand omdat een 

watergang een infiltrerende en/of drainerende werking heeft (-). Aangezien er in ieder geval op een deel 

van het tracé van deze maatregel geen ruimte is om de watergang direct op te schuiven wordt ervan 

uitgegaan dat compensatie op een andere locatie zal plaatsvinden waardoor er lokaal effecten op de 

grondwaterstand blijven (-).  

 

Maatregel E2 

Deze maatregel betreft aanleggen van een doorsteek van de hoofdrijbaan van de A15 naar de 

parallelrijbaan. 

 

Voor het realiseren van deze doorsteek is een groter ruimtebeslag nodig. Een toename van verhard 

oppervlak dient gecompenseerd te worden. Volgens de keur van het waterschap Hollandse Delta moet 

deze toename gecompenseerd worden met 10% open water, bij voorkeur in hetzelfde peilgebied. 

 

Noordelijk van de A15 liggen de volgende overige watergangen die mogelijk beïnvloed worden door deze 

maatregel (-). 

 

Tabel 3-10. Elementen in het watersysteem die worden beïnvloed door maatregel E2 

Type Code Beïnvloeding 

Overige watergang 

(spoorsloot) 
S40984 (deels) gedempt 

Figuur 3.21: Links: een indicatie van maatregel E1. Rechts: het watersysteem volgens de legger van Waterschap Hollandse Delta 
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Overige watergang T00381 (deels) gedempt 

Duiker 46824DU Verwijderen/verplaatsen 

Kruisende duikers 29979DU en 16645DU Verlengen 

Put 16647PT Verplaatsen 

 

 

Figuur 3.22: Door een toename van het ruimtebeslag aan de noordzijde van de A15 worden enkele watergangen beïnvloed 
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Figuur 3.23. Een overzicht uit de legger van het Waterschap Hollandse Delta geeft de aanwezige watergangen en kunstwerken 

weer. 

 

Het toenemen van verharding leidt tot minder grondwateraanvulling. Echter, de afname van de 

grondwateraanvulling (eigenlijk de totale toename van verharding) is voor het effect op grondwater 

dermate beperkt dat dit neutraal (0) scoort.  

 

Het gedeeltelijk dempen van de watergang heeft geen, of maar zeer beperkte, invloed op de drainerende 

of infiltrerende werking van de watergang. Daardoor is er ook geen, of nauwelijks, invloed op de lokale 

grondwaterstand (0).  

 

Maatregel E3 

Deze maatregel betreft het samenvoegen van de hoofd- en parallelrijbaan van de A15 tussen Barendrecht 

en Vaanplein. 

 

Het samenvoegen van de rijbanen heeft waarschijnlijk geen toename van verhard oppervlak ten gevolg, 

tenzij er tegelijkertijd extra rijstroken of vluchtstroken worden aangelegd. Een eventuele toename van 

verhard oppervlak moet worden gecompenseerd. Volgens de keur van het Waterschap Hollandse Delta 

moet deze toename gecompenseerd worden met 10% open water, bij voorkeur in hetzelfde peilgebied. 

 

Als gevolg van het samenvoegen van de hoofdrijbaan en de parallelrijbaan kan de riolering onder de 

binnenste samen te voegen rijstrook vervallen. Hierdoor zal afstromend regenwater niet meer in de 

riolering terecht komen, maar in de berm (gelijk aan de buitenste samen te voegen rijstrook). Dit leidt tot 

een afname van regenwater in het betreffende rioolsysteem en een iets hogere grondwateraanvulling. 

Indien in de berm maatregelen getroffen worden (zie ook hoofdstuk 4.3) kan het ook leiden tot een 
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beperkte verbetering van de waterkwaliteit. De totale effecten hiervan zijn dermate beperkt dat deze 

maatregel neutraal (0) scoort. 

 

Er wordt geen, of nauwelijks, invloed op de grondwaterstand verwacht (0).  

 

Maatregel E4 

Deze maatregel betreft het aanleggen van een extra rijstrook bij de hoofdrijbaan van de A15. 

 

Het toevoegen van een extra rijstrook zorgt voor een toename van verharding. Volgens de keur van het 

waterschap Hollandse Delta moet deze toename gecompenseerd worden met 10% open water, bij 

voorkeur in hetzelfde peilgebied. 

 

Ten zuiden van de A15 ligt een hoofdwatergang die deels gedempt moeten worden voor het uitvoeren van 

deze maatregel (--). 

 

Tabel 3-11: Elementen in het watersysteem die worden beïnvloed door maatregel E4 

Type Code Beïnvloeding 

Hoofdwatergang H10696 (deels) gedempt 

 

 

Figuur 3.24: Door een toename van het ruimtebeslag aan de zuidzijde van de A15 worden enkele watergangen beïnvloed 

 

Het toenemen van verharding leidt tot minder grondwateraanvulling. Echter, de afname van de 

grondwateraanvulling (eigenlijk de totale toename van verharding) is voor het effect op grondwater 

dermate beperkt dat dit neutraal (0) scoort.  

 

Het gedeeltelijk dempen van de watergang heeft geen, of maar zeer beperkte, invloed op de drainerende 

of infiltrerende werking van de watergang. Daardoor is er ook geen, of nauwelijks, invloed op de lokale 

grondwaterstand (0).  
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Maatregel X1 

Deze maatregel betreft het verbreden van het weefvak Terbregseplein in zuidelijke richting van 5 naar 6 

rijstroken. 

 

Het toevoegen van een extra rijstrook zorgt voor een toename van verharding. Volgens de keur van het 

hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard moet deze toename gecompenseerd worden met 

5 tot 20% open water, afhankelijk van omgevingsfactoren. 

Ten westen van de A16 ligt een bermsloot, dit betreft een overige watergang. De sloot dient ter hoogte 

van de sportvelden te worden gedempt, het oppervlak van deze sloot moet worden gecompenseerd (-). 

 

Tabel 3-12: Elementen in het watersysteem die worden beïnvloed door maatregel X1 

Type Code Beïnvloeding 

Overige watergang OWA-4663 Deels gedempt 

Overige watergang OWA-4707 Deels gedempt 

Hoofdwatergang OAF-5083 Hoofdwatergang kruist A16, bij verbreding kunstwerk rekening mee houden 

Overige watergang OWA-4633 Gedempt 

Overige watergang OWA-4716 Deels gedempt 
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Figuur 3.25: Ter hoogte van de sportvelden valt het toekomstige talud over de huidige watergang. Deze demping moet 

gecompenseerd worden 

 

Het toenemen van verharding leidt tot minder grondwateraanvulling. Echter, de afname van de 

grondwateraanvulling (eigenlijk de totale toename van verharding) is voor het effect op grondwater 

dermate beperkt dat dit neutraal (0) scoort.  

 

Het dempen van de watergangen heeft doorgaans invloed op lokale grondwaterstand omdat een 

watergang een infiltrerende en/of drainerende werking heeft (-). Indien de watergang gecompenseerd 

wordt direct naast de huidige watergang, waar op deze locatie ruimte voor lijkt te zijn, zal de kleine 

verplaatsing van de watergang voor het grondwater weinig invloed hebben (0), zie ook hoofdstuk 5.  

 

Maatregel X2 

Deze maatregel betreft het verbreden van het weefvak Terbregseplein in noordelijke richting van 5 naar 6 

rijstroken. 
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Het toevoegen van een extra rijstrook zorgt voor een toename van verharding. Volgens de keur van het 

hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard moet deze toename gecompenseerd worden met 

5 tot 20% open water, afhankelijk van omgevingsfactoren. 

 

Ten oosten van de A16 ligt een watergang, dit betreft een primaire watergang ten noorden van de 

Prinsenlaan (--). Ten zuiden van de Prinsenlaan betreft het een overige watergang. Als de verbreding van 

het weefvak demping van de primaire watergang zou betekenen, moet dit in overleg met het 

hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard gebeuren zodat de wateraanvoer en -afvoer 

gewaarborgd wordt. 

 

 

Figuur 3.26: Ten oosten van de A16 ligt een hoofdwatergang 
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Tabel 3-13: Elementen in het watersysteem die worden beïnvloed door maatregel X 

Type Code Beïnvloeding 

Hoofdwatergang OAF-5136 (deels) gedempt 

Hoofdwatergang OAF-5351 (deels) gedempt* 

Hoofdwatergang OAF-5083 Hoofdwatergang kruist A16, bij verbreding kunstwerk rekening mee houden 

Overige watergang OWA-4487 (deels) gedempt 

* Geen talud ingetekend in het ontwerp, vermoedelijk deels gedempt 

 

Het toenemen van verharding leidt tot minder grondwateraanvulling. Echter, de afname van de 

grondwateraanvulling (eigenlijk de totale toename van verharding) is voor het effect op grondwater 

dermate beperkt dat dit neutraal (0) scoort.  

 

Het dempen van de watergangen heeft doorgaans invloed op lokale grondwaterstand omdat een 

watergang een infiltrerende en/of drainerende werking heeft (-). Aangezien er geen ruimte lijkt te zijn voor 

het verschuiven van de watergang zal hierop negatief gescoord worden (-). 

 

Maatregel X3 

Deze maatregel betreft het aanleggen van een extra rijstrook bij de parallelrijbaan van knooppunt 

Vaanplein.  

 

Uit de plannen is het niet duidelijk of de aanleg van deze extra rijstrook leidt tot een toename aan 

verharding, of dat dit binnen de huidige verharding kan worden gerealiseerd. Als er sprake is van een 

toename van verharding zal deze volgens de keur van het waterschap Hollandse Delta moet deze moeten 

worden gecompenseerd met 10% open water, bij voorkeur in hetzelfde peilgebied. Er worden geen 

effecten op de grondwaterstand verwacht (0). 

3.4 Beoordeling varianten 

De maatregelen die hierboven zijn beschreven zijn beoordeeld conform de verschillende 

beoordelingscriteria zoals beschreven in 2.3. Dit levert per alternatief een overzicht op van de verwachte 

milieueffecten aangaande het onderdeel water. Tot slot zijn de alternatieven samengevat tot een enkele 

beoordeling per criterium, om op die manier de verschillende alternatieven goed met elkaar te kunnen 

vergelijken. 

 

Tabel 3-14: Beoordeling alternatief A 

Beoordelingscriteria A1 B1 C1 C2 D1 D2 E1 X1 X2 X3 

Oppervlaktewaterkwantiteit  - - -- - -- 0 -- - -- - 

Waterberging en - 
compensatie 

- - - - - 0 - - - - 

Oppervlaktewaterkwaliteit - - - - - - - - - - 

Grondwaterkwantiteit - 0 - 0 - 0  - - - 0 

Grondwaterkwaliteit -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Afvalwaterketen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Waterveiligheid 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabel 3-15: Beoordeling alternatief B 

Beoordelingscriteria A1 B3 C1 C2 C5 D1 D2 D3 E2 X1 X2 X3 

Oppervlaktewaterkwantiteit - 0 -- - 0 -- 0 0 - - -- - 

Waterberging en - 
compensatie 

- 0 - - 0 - 0 - - - - - 

Oppervlaktewaterkwaliteit - - - - - - - - - - - - 

Grondwaterkwantiteit -  0  -  0  0  -  0  0  0  - -  0  

Grondwaterkwaliteit -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Afvalwaterketen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Waterveiligheid 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tabel 3-16: Beoordeling alternatief C 

Beoordelingscriteria A2 B2 C7 D2 D5 E3 E4 X1 X2 

Oppervlaktewaterkwantiteit - - - 0 0 0 -- - -- 

Waterberging en - 
compensatie 

- - - 0 0 0 - - - 

Oppervlaktewaterkwaliteit - - - - - - - - - 

Grondwaterkwantiteit  0 0  0  0  0  0  0  -  -  

Grondwaterkwaliteit  -  - - -  -  -  -  -  -  

Afvalwaterketen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Waterveiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

De meeste beoordelingscriteria zijn kwalitatief beschouwd en ook de optelsom van de maatregelen is dan 

kwalitatief beschouwd. Wat betreft de compensatie van verhard oppervlak is er wel een kwantitatieve 

beschouwing te maken. Ieder ontwerpalternatief zorgt voor een toename van het verharde oppervlak. In 

de onderstaande tabel is weergegeven wat de toename van oppervlakteverharding is. 

 

Tabel 3-17: De toename van verharding per ontwerpalternatief en de bijbehorende compensatie 

 Alternatief A Alternatief B Alternatief C 

Toename verharding [ha] 10.61 7.21 5.94 

Compensatie (5 tot 20%) [ha] 0,53 tot 2,12 0,36 tot 1,44 0,30 tot 1,19 

 

In de beoordeling wordt de compensatie voor verharding van oppervlak en demping van oppervlaktewater 

gebundeld als beoordelingscriterium. Omdat de omvang van het te dempen oppervlaktewater in dit 

stadium van het ontwerp nog niet bekend is, is dit kwalitatief beschouwd. Per maatregel binnen het 

alternatief is een negatieve (-) of een neutrale (0) beoordeling gegeven. Alternatief A en B scoren op meer 

maatregelen negatief op het gebied van compensatie, en de toename verharding valt hoger uit dan bij 

alternatief C. Om deze reden zijn alternatieven A en B met een extra negatieve (--) score beoordeeld. 

 

Wanneer alle criteria samen worden beschouwd zijn de volgende scores toebedeeld aan de drie 

ontwerpalternatieven. 

 

Tabel 3-18: Afweging beoordeling varianten ten opzichte van de huidige situatie 

Beoordelingscriteria Huidig A B C 

Oppervlaktewaterkwantiteit 0 -- - - 

Waterberging en - compensatie 0 -- -- - 
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Oppervlaktewaterkwaliteit 0 - - - 

Grondwaterkwantiteit 0  -  - - 

Grondwaterkwaliteit 0  - -  -  

Afvalwaterketen 0 0 0 0 

Waterveiligheid 0 - - 0 
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4 Verplichte mitigerende en compenserende maatregelen 

4.1 Compensatie demping watergangen 

Wanneer een watergang gedempt wordt heeft dit een meervoudige invloed. Enerzijds kan een aan- of 

afvoerroute afgesneden worden waardoor het functioneren van het watersysteem verminderd kan worden, 

anderzijds treedt er verlies van waterbergend oppervlak op.  

 

Wanneer een hoofdwatergang (deels) gedempt wordt, dient dit in een vergunningsprocedure met het 

waterschap te worden behandeld. Afhankelijk van de lokale situatie zal er waarschijnlijk een alternatieve 

aan- of afvoerroute moeten worden bepaald en zal het volledige oppervlak aan gedempte watergang 

moeten worden teruggebracht. Vaak moet deze compensatie in hetzelfde peilgebied plaatsvinden als de 

demping, in enkele gevallen kan hiervan af worden geweken. 

 

Het dempen van overige watergangen heeft een minder grote invloed op de werking van het 

watersysteem. Het bergende vermogen van de watergang is met name van belang. Ook moet worden 

voorkomen dat een demping tot gevolg heeft dat een deel van het watersysteem wordt afgesloten of dat 

dit nadelig is voor de doorstroming. Vaak volstaat met het compenseren van het gedempte oppervlak in 

hetzelfde peilgebied, eventueel in combinatie met een duiker om doorstroming te behouden. Opgemerkt 

wordt dat het compenseren van water vanwege de beperkt beschikbare ruimte in de omgeving van de 

A16 en A15 zeer complex is. In dit deelonderzoek wordt het vinden van watercompensatie als 

ontwerpopgave beschouwd waaraan voldaan moet worden conform de regels van het 

hoogheemraadschap.   

 

Wanneer de watergangen gecompenseerd worden direct naast de huidige watergangen dan heeft dat 

maar zeer beperkt invloed op de grondwaterstand naast het tracé. 

4.2 Compensatie toename verharding 

Wanneer er toename van verharding plaatsvindt wordt het watersysteem zwaarder belast door snellere 

afstroming van het oppervlak. Waterschappen schrijven hiervoor compensatie voor in de vorm van aan te 

leggen open water. Afhankelijk van de locatie en de grootte van de ontwikkeling is dit vaak een 

percentage, in de ordegrootte 5 tot 20%, van het toegenomen oppervlak van de verharding. Deze 

compensatie moet vaak worden toegepast in hetzelfde peilgebied als waarin het oppervlak is 

toegenomen. Soms kan hiervan worden afgeweken en kan de compensatie in een benedenstrooms 

peilgebied worden uitgevoerd. Wanneer zeer grote oppervlaktes worden verhard zal het waterschap een 

maatwerkoplossing wensen. Opgemerkt wordt dat het compenseren van water vanwege de beperkt 

beschikbare ruimte in de omgeving van de A16 en A15 zeer complex is. In dit deelonderzoek wordt het 

vinden van watercompensatie als ontwerpopgave beschouwd waaraan voldaan moet worden conform de 

regels van het hoogheemraadschap.   

4.3 Berminfiltratie 

Vanuit het Besluit lozen buiten inrichtingen is door Rijkswaterstaat voor het omgaan met afstromend 

wegwater, het kader afstromend wegwater 2.0, d.d. 31 september 2014 opgesteld. Hierin is nadere 

invulling gegeven aan de voorkeursvolgorde van het Besluit lozen buiten inrichtingen. Het primaire 

uitgangspunt voor afstromend wegwater bij Rijkswaterstaat is de toepassing van ZOAB met 

bodeminfiltratie, aangevuld met beheersmaatregelen (o.a. periodiek reinigen vluchtstrook). Bij de 

toepassing van deklaag met een open structuur (ZOAB), in combinatie met beheersmaatregelen en 

berminfiltratie is het milieueffect door afstromend wegwater verwaarloosbaar. Indien berminfiltratie 

redelijkerwijs niet mogelijk is (bijvoorbeeld door ruimtegebrek) dan dient het wegwater middels een 
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indirecte lozing via een speciaal ingerichte infiltratie-/retentievoorziening te worden geloosd op het 

regionale oppervlaktewater. 

4.4 Waterveiligheid 

Maatregel C1, het ontvlechten van het weefvak Feijenoord richting Ridderkerk Noord, met een doorsteek 

van de hoofdbaan naar de parallelrijbaan, is gelegen in een compartimentskering. In overleg met het 

hoogheemraadschap zullen maatregelen getroffen moeten worden om de stabiliteit van de kering te 

waarborgen, waarbij veelal het uitgangspunt is dan de stabiliteit van de huidige kering niet mag 

verslechteren. Hiervoor dienen (technische) maatregelen getroffen worden, waardoor als gevolg van deze 

maatregel geen verslechtering van de dijkveiligheidontstaat. 
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5 Conclusie 

De drie ontwerpalternatieven zijn beschouwd op een zevental beoordelingscriteria, zowel exclusief als 

inclusief verplichte compenserende maatregelen. 

 

Zonder compenserende maatregelen 

Ontwerpalternatief A scoort slechter op de beïnvloeding van de lokale waterstructuur, omdat er meer 

hoofdwatergangen (deels) moeten worden gedempt in vergelijking met de andere alternatieven. 

 

Op het gebied van waterveiligheid scoren alternatieven A en B slechter, omdat het ruimtebeslag van 

maatregel C1 samenvalt met een compartimenteringskering. Een watervergunning is nodig om 

werkzaamheden te verrichten aan de kering of de beschermzone. 

 

Tabel 5-1: Afweging beoordeling varianten ten opzichte van de huidige situatie 

Beoordelingscriteria Huidig A B C 

Oppervlaktewaterkwantiteit 0 -- - - 

Waterberging en -compensatie 0 -- -- - 

Oppervlaktewaterkwaliteit 0 - - - 

Kwel 0 - - - 

Grondwaterkwantiteit 0 - - - 

Grondwaterkwaliteit 0  - - -  

Afvalwaterketen 0 0 0 0 

Veiligheid (primaire) waterkeringen 0 - - 0 

 

Met verplichte compenserende maatregelen 

Door het uitvoeren van de compenserende maatregelen is de impact op de lokale waterstructuur en de 

waterkwantiteit teruggebracht tot ‘neutraal’, alle ontwerpalternatieven scoren daarmee gelijkwaardig op dit 

criterium. Voor grondwater wordt uitgegaan van het compenseren van de watergangen direct langs de 

huidige watergangen waar mogelijk. Aangaande grondwaterkwaliteit wordt ervan uitgegaan dat wordt 

voldaan aan de eisen in het Kader Afstromend Wegwater 2.0, Rijkswaterstaat (zie paragraaf 4.3). 

 

Opgemerkt wordt dat de ontwerpopgaven om te voldoen aan de compenserende maatregelen sterk 

verschillen per variant: 

• Het compenseren van het toegenomen verhard oppervlak is groter in de varianten A & B (bijna 

dubbel) dan in variant C. Binnen varianten A & B is er bij een groter aantal maatregelen sprake 

van het dempen van oppervlaktewater, ook dit moet gecompenseerd worden. Het compenseren 

van dergelijke oppervlakten in een stedelijk gebied is een grote ontwerpopgave vanwege de 

beperkt beschikbare ruimte, met name de compensatie voor watergangen langs de A16. Wanneer 

compensatie niet plaatsvindt op eenzelfde/soortgelijke locatie dan kan het ook zijn dat de 

ontwerpen toch negatief zullen scoren (-), waarbij die kans groter is voor ontwerp A en B dan voor 

C (vanwege de kleinere ontwerpopgave).  

• Het aanbrengen van een bermpassage of een soortgelijke constructie voor infiltratie van 

afstromend wegwater. Gezien de beperkt beschikbare ruimte is ook hier een grote 

ontwerpopgave, echter geldt deze voor alle 3 varianten. 

• De compartimentskering ten zuiden van de van Brienoordbrug mag niet verslechteren (onderdeel 

van maatregel C1). Deze ontwerpopgave is enkel aanwezig bij variant A en B.  
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Tabel 5-2: Afweging beoordeling varianten ten opzichte van de huidige situatie 

Beoordelingscriteria Huidig A B C 

Oppervlaktewaterkwantiteit 0 0 0 0 

Waterberging en -compensatie 0 0 0 0 

Oppervlaktewaterkwaliteit 0 0 0 0 

Kwel 0 - - 0 

Grondwaterkwantiteit 0 - - 0 

Grondwaterkwaliteit 0 0 0 0  

Afvalwaterketen 0 0 0 0 

Veiligheid (primaire) waterkeringen 0 0 0 0 

 

Aanvullende compenserende maatregelen 

Aanvullend kunnen nog maatregelen getroffen kunnen worden voor kwel en grondwater voor de varianten 

A en B. De negatieve scores worden met name veroorzaakt doordat compensatie van het dempen van 

watergangen op dezelfde locatie niet mogelijk lijkt vanwege ruimtegebrek. Daardoor wordt de 

grondwaterstand op die locatie beïnvloed. Als compenserende maatregel kan gedacht worden aan het 

aanbrengen van smallere sloten of (infiltratie)drains om te zorgen dat de grondwaterstand niet beïnvloed 

wordt. Ook kan de keuze gemaakt worden om sloten in stand te houden of maar gedeeltelijk (in de 

breedte) te dempen. Opgemerkt wordt bij het toepassen van damwanden of soortgelijke constructies, 

deze enkel grondkerend (dus waterdoorlatend) mogen zijn om negatieve beïnvloeding te voorkomen.  
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6 Leemten in kennis 

Omdat het ontwerp van de wijzigingen op de A16 en A15 nog in een voorstadium is zijn er nog enkele 

leemten in kennis die van belang zijn voor de m.e.r. Deze leemten hebben met name te maken met de 

invulling van compenserende maatregelen en de technische uitwerking van het ontwerp. 

 

De wijze waarop het gedempte oppervlaktewater gecompenseerd wordt is van belang voor de te 

verwachten milieueffecten. Wanneer compensatie op een grote afstand van de huidige sloot plaatsvindt 

heeft dat onder andere gevolgen voor grondwater, maar kan dit, afhankelijk van de exacte inrichting 

watersysteem, ook gevolgen hebben voor oppervlaktewaterkwantiteit. Gezien de beperkt beschikbare 

ruimte in het stedelijk gebied is de wijze van compensatie van belang voor het juist inschatten van de te 

verwachten milieueffecten, met name wanneer de wijze van compensatie significant verschilt tussen de 

verschillende varianten. 

 

Er zijn nog geen gegevens omtrent de toepassing van damwanden. Damwanden vormen een obstructie 

voor de stroming van grondwater waardoor deze gevolgen hebben voor de milieueffecten. Indien 

damwanden, of soortgelijke constructies, enkel grondkerend worden toegepast (waterdoorlatend zijn of 

worden gemaakt) dan geldt dat deze constructies geen gevolgen hebben voor het grondwater en 

daarmee voor de milieueffecten. 

 

Er is nog geen informatie beschikbaar over eventuele ontwateringsmaatregelen om aan de 

ontwateringseisen van het wegdek te voldoen. Indien permanente drainage wordt aangebracht onder 

nieuwe wegdelen zal dit gevolgen hebben voor de te verwachten milieueffecten, onder andere voor 

grondwaterkwantiteit en kwel. 

 

Daarnaast wordt opgemerkt dat er, voor zover bekend, nog geen contact is geweest tussen het 

projectteam en de twee waterschappen. Bij het dempen van A-watergangen dient een vergunning 

aangevraagd te worden, waarbij de aanpassingen in het watersysteem in nauwe samenwerking met het 

betrokken waterschap moet gebeuren. De exacte uitwerking van de verlegging van de A-watergang kan 

van invloed zijn voor de effecten op het milieu en daarmee op de scores van de m.e.r., met name 

wanneer de uitwerking tussen de verschillende varianten verschilt. 


