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Geachte mevrouw Verdaas,

De afdeling Archeologie van de gemeente Rotterdam (BOOR) heeft op uw verzoek de
noodzaak van het uitvoeren van een archeologisch (voor)onderzoek in het kader van de
voorgenomen aanleg van de CO2-leiding, project Porthos, te Rotterdam beoordeeld.

Beleidsbesluit
De gemeente Rotterdam ziet naar aanleiding van de plannen geen reden tot archeologisch
vooronderzoek (bureauonderzoek en/of inventariserend veldonderzoek) op de planlocatie. De
locatie kan voor de voorgenomen ontwikkeling worden vrijgegeven zonder archeologische
bemoeienis. Wel wordt benadrukt dat er altijd rekening gehouden dient te worden met
zogenaamde toevalsvondsten. Hiervan dient men op basis van de Erfgoedwet 2016, art. 5.10
het bevoegd gezag (de gemeente Rotterdam, voor deze Archeologie Rotterdam) te
informeren.

Onderbouwing
Op de Archeologische Waarden- en Beleidskaart Rotterdam (AWK 2005) wordt aan de locatie
een redelijk tot hoge archeologische verwachting toegekend. Conform de
bestemmingsplannen ‘Botlek en Vondelingenplaat’ en ‘Europoort en Landtong’ gelden voor de
locatie een omgevingsvergunning voor bouw- en graafwerkzaamheden die dieper reiken dan
0 m NAP en die tevens een oppervlakte beslaan van meer dan 200 vierkante meter.

De grondroerende werkzaamheden bestaan uit de aanleg van een 38 km lange CO2-leiding
van Hoogvliet naar de Maasvlakte en volgt daarbij een groot deel van de A15 en N15. De
leiding heeft een diameter van ruim 1 m en de onderzijde komt op een diepte van 2,10 m
beneden maaiveld te liggen. De bovenzijde van de aanlegsleuf is 4,4 m breed en onderin is
deze 2 m breed. De leiding wordt met name in bestaande leidingensleuven aangelegd. De
leiding komt op kruisingen met een dekking van 2,5 m te liggen en de onderzijde van de
ontgraving ligt op 3,6 m beneden maaiveld. De leiding zelf komt daarmee dus op 1,4 m + NAP
te liggen, uitgaande van een maaiveldhoogte van 5 m +NAP.
De leiding wordt onder de Oude Maas, Callandkanaal, Beerkanaal en Dintelhaven aangelegd
middels een gestuurde boring tot maximaal 50 m -NAP bij het Beerkanaal. De gestuurde
boringen hebben in- en uittredekuipen, die dieper gaan dan 0 NAP. De grootste kuip heeft een
oppervlakte van 150 m2 (Dintelhaven).
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De werkzaamheden overschrijden de toegestane marges van de bestemmingsplannen enkel
bij de gestuurde boringen onder watergangen door. Echter, vanwege de beperkte en lineaire
omvang van de leiding en de aard van de verstoring (getuurde boring) acht de gemeente
Rotterdam een archeologisch (voor)onderzoek op de planlocatie niet noodzakelijk.

Bij eventuele wijzigingen in het aanlegplan kan een archeologisch vooronderzoek alsnog nodig
zijn en dient het opnieuw aan de afdeling Archeologie te worden voorgelegd.

Met een vriendelijke groet,
hoogachtend,

DIRECTEUR STADSBEHEER OPENBARE WERKEN
(voor deze)

dr. A. Carmiggelt
Hoofd Archeologie Rotterdam (BOOR)


