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Werkzaamheden Rottebandreef,
Bergsebosdreef, Vaandragerdreef, Rottekade
en Bergse Linker Rottekade.

Telefoon

06 2472 8493

Email

Peter.fischer@
stedin.net

Geachte mevrouw, heer,
Stedin is uw energienetbeheerder. In uw regio zorgen wij ervoor dat u over gas en elektriciteit beschikt om te
wonen, werken en leven. Vanaf 2019 wordt in opdracht van Rijkswaterstaat door de aannemerscombinatie De
Groene Boog begonnen met de bouw van de nieuwe rijksweg A16 Rotterdam. Ter voorbereiding daarop worden
er diverse kabels en leidingen verlegd in de omgeving. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer
Visser & Smit Hanab.
Informatie over de werkzaamheden
Daar waar de toekomstige nieuwe Rijksweg A16 wordt aangelegd worden de kabels en leidingen van Stedin
verlegd. De nieuw te leggen kabels en leidingen worden onder de nieuwe rijksweg aangelegd door middel van
meerdere ondergrondse horizontaal gestuurde boringen. In deze ondergrondse boringen worden buizen
ingetrokken en in deze buizen worden de nieuwe kabels aangelegd. Zodra de nieuwe kabels en leidingen zijn
aangelegd worden de te verwijderen kabels en leidingen verwijderd.
Om de hinder voor de omgeving te beperken worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. Desondanks
gaan deze werkzaamheden niet onopgemerkt voorbij. In deze brief informeren wij u over deze aanstaande
werkzaamheden en de te verwachten hinder.
Ter plaatse van de Rottebandreef, Vaandragerdreef, Rottekade en Bergse Linker Rottekade worden er diverse
kabels en leidingen verlegd. Deze werkzaamheden worden in diverse fasen uitgevoerd:
1. Boringen Rottebandreef;
2. Boring Vaardragerdreef;
3. Boring Eekhoornplaats;
4. Boring Bergse Linker Rottekade
5. Boring Bergsebosdreef;
6. Leggen en verwijderen kabels en leidingen.
Op de laatste pagina van deze brief vindt u een overzichtskaart met daarop aangegeven de locaties van de
werkzaamheden.
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Fase 1. Boringen Rottebandreef
Ter plaatse van de Rottebandreef worden twee horizontaal gestuurde boringen uitgevoerd. Ter plaatse van het inen uittredepunt, daar waar de boor onder de grond gaat, worden 2 werkterreinen ingericht. Daarnaast worden
werkterreinen ingericht voor het lassen van de leiding en intrekken van de leiding en buizen:

Ter plaatse van parkeerplaats Eekhoornplaats (op de rijbaan);

Ter plaatse van kruising Rottebandreef en Vaandragerdreef (op de rijbaan);

Ter plaatse van kruising Rottebandreef en Bergsebosdreef (in groenstrook en fietspad).
Fase 1 kent drie sub activiteiten:
1a. werkterrein inrichten
Het werkterrein ter plaatse van parkeerplaats Eekhoornplaats en de kruising met de Vaandragerdreef komen op
de rijbaan en fietspad van de Rottebandreef te staan. De Rottebandreef is hierdoor afgesloten ter plaatse van de
parkeerplaats Eekhoornplaats en de Vaandraggerdreef. Er wordt een omleidingsroute ingesteld voor wegverkeer.
De Branddreef blijft doorgaand bereikbaar via de Rottekade naar het Fazantenpad. Omleiding voor fietsverkeer
vanaf de noordzijde via de Kromme Tochtweg, het Frettenpad en het Hertenpad.
1b. uitleggen leiding en buizen
De leiding wordt gelast en uitgelegd langs de Bergsebosdreef vanaf de kruising met de Rottebandreef en
parkeerplaats Konijnenplaats. Parkeerplaats Konijnenplaats blijft bereikbaar, hiervoor wordt de inrit tijdelijk
verlegd. Het fietspad parallel aan de Bergsebosdreef wordt ter hoogte van parkeerplaats Muizenplaats
afgesloten.
1c. Intrekken leiding en buizen
Zodra de ondergrondse boringen uitgevoerd zijn worden de leiding en mantelbuizen ingetrokken. Ten tijde van
het intrekken is parkeerplaats Mollenplaats en achterliggende bedrijven voor korte duur afgesloten.
Fase 2. Boringen Vaandragerdreef onder De Rotte
Vanaf de Vaandragerdreef nabij de kruising met de Rottebandreef wordt een ondergronds gestuurde boring
uitgevoerd onder De Rotte en de Bergse Linker Rottekade. Ter plaatse van het in- en uittredepunt, daar waar de
boor onder de grond gaat, worden 2 werkterreinen ingericht:

Ter plaatse van de Vaandragerdreef;

Nabij de Bergse Linker Rottekade.
Het werkterrein ter plaatse van de kruising Vaandragerdreef met de Rottebandreef komt op de rijweg te staan. De
Vaandagerdreef wordt afgesloten voor al het verkeer.
Er wordt een tijdelijke bouwverkeerroute aangelegd voor het werkterrein nabij de Bergse Linker Rottekade met
een inrit ter plaatse van de Pr. Rooseveltweg.
Fase 3. Boringen Eekhoornplaats naar de Rottekade
Vanaf de parkeerplaats Eekhoornplaats wordt een gestuurde boring uitgevoerd naar de Rottekade. Ter plaatse
van het in- en uittredepunt, daar waar de boor onder de grond gaat, worden 2 werkterreinen ingericht:

Ter plaatse van de parkeerplaats Eekhoorplaats;

Ter plaatse van Rottekade 244.
Parkeerplaats Eekhoornplaats blijft bereikbaar. Een gedeelte van de parkeerplaats is tijdelijk afgesloten. De
Rottekade blijft bereikbaar. Het werkterrein nabij Rottekade 244 neemt 1 rijstrook van de Rottekade in beslag
waarbij verkeer half om half wordt geregeld.
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Fase 4. Boring Bergse Linker Rottekade
Nabij de Bergse Linker Rottekade nr. 365 wordt een gestuurde boring uitgevoerd parallel aan De Rotte naar de
Burgmanbrug aan de Bergse Linker Rottekade zijde (in verlengde van de Vaandragerdreef). Ter plaatse van het
in- en uittredepunt, daar waar de boor onder de grond gaat, worden 2 werkterreinen ingericht:

Ter plaatse van de Bergse Linker Rottekade 365;

Nabij de Burgmanbrug aan de Bergse Linker Rottekade zijde.
Bouwverkeer wordt tijdelijk omgeleid via de Bergse Linker Rottekade via het Varenpad (fietspad).
Fase 5. Boring Bergsebosdreef
Er wordt een gestuurde boring uitgevoerd van beperkte omvang ter plaatse van de Bergsebosdreef en de
Rottebandreef. Deze werkzaamheden worden vanuit de berm uitgevoerd. Er zijn geen verkeersmaatregelen
benodigd.
Fase 6. Leggen en verwijderen van kabels en leidingen
Nadat de gestuurde boringen gereed zijn worden nieuwe kabels en leidingen aangelegd en oude kabels en
leidingen verwijderd. Daar waar deze kabels en leidingen worden aangelegd en verwijderd, wordt een sleuf
gegraven in de berm, stoep, fietspad of weg.
De werkzaamheden worden afgeschermd met schildjes en schrikhekken. Daar waar de werkzaamheden in de
stoep, fietspad en weg plaatsvinden worden er verkeersmaatregelen getroffen:

Ter plaatse van de parkeerplaats Eekhoornplaats wordt het fietspad tijdelijke afgesloten tot de
Molenlaan en een tijdelijke versmalling van de Rottebandreef voor wegverkeer.

Ter plaatse van de Rottekade tussen huisnummer 251 tot de kruising met de Branddreef wordt de
Rottekade tijdelijk afgesloten.

Ter plaatse van de Terbregse Rechter Rottekade tussen huisnummers 258 en 264 wordt één rijbaan
afgesloten en wordt het verkeer half om half geregeld.
Algemeen
Daar waar de werkzaamheden op of nabij de wegen, fietspaden of ruiterpaden plaatsvinden worden er
omleidingsroutes ingesteld om de omgeving bereikbaar te houden. De omleidingsroutes worden door
omleidingsborden worden aangegeven. U kunt hier enig verkeersoponthoud van ondervinden.
Zodra de nieuwe kabels worden aangesloten kan het zijn dan uw energievoorziening voor korte duur niet
beschikbaar is. Indien dit voor u van toepassing is wordt u hierover nader geïnformeerd over de exacte planning.
De werkzaamheden geven geluid welke in de omgeving te horen zal zijn. Het geluidsniveau blijft binnen de
wettelijke normen.
Bij voorbaat excuses voor de overlast en wij vragen voor uw begrip voor deze werkzaamheden.
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Planning van de werkzaamheden
Activiteit

Van

Tot

Verkeershinder

1a. Boringen
Rottebandreef –
werkterrein

15-102018

09-112018

1b. Boringen
Rottebandreef –
Uitleggen leiding

10-92018

12-102018

1c. Boringen
Rottebandrweef
– Intrekken
leiding
2. Boring
Vaandragerdreef

15-102018

09-112018

- Rottebandreef afgesloten voor wegverkeer tussen
de kruising met de Vaandragerdreef en parkeerplaats
de Eekhoornplaats. Omleiding via de Molenlaan,
Grindweg, Bergweg-zuid, Leeuwenhoekweg,
Sporthoekpad en de Hoeksekade.
- Rottebandreef afgesloten voor fietsverkeer vanaf de
Molenlaan tot aan de Vaandragerdreef. Omleiding
voor fietsers vanaf de zuidzijde via de Terbregse
Rechter Rottekade. Omleiding voor fietsers vanaf de
noordzijde via de Bergsebosdreef, Kromme
Tochtweg, Frettenpad en Hertenpad.
- De Branddreef blijft doorgaand bereikbaar via de
Rottekade naar het Fazantenpad
- Parkeerplaats Konijnenplaats blijft bereikbaar.
- Het fietspad parallel aan de Bergsebosdreef wordt
ter hoogte van parkeerplaats Muizenplaats tot aan de
kruising met de Vaandragerdreef afgesloten.
- Het fietspad parallel aan de Bergsebosdreef wordt
ter hoogte van parkeerplaats Muizenplaats tot aan de
kruising met de Rottebandreef afgesloten.

22-102018

2-112018

3. Boring
Eekhornplaats

22-102018

2-112018

4. Boring Bergse
Linker
Rottekade.
5. Boring
Bergsebosdreef

Nader
te
bepalen
Nader
te
bepalen
20-82018

Nader
te
bepalen
Nader
te
bepalen
20-122018

6. Leggen en
verwijderen van
kabels en
leidingen

Stroom
onderbreking

- Vaandragerdreef afgesloten voor weg- en
fietsverkeer.
- Bouwinrit t.p.v. Pr. Rooseveltweg
- Bewoners Rottekade 218 t/m 238 toegangspas voor
laten zakken paaltje. Bereikbaar via de Branddreef
zijde.
- Parkeerplaats Eekhoornplaats bereikbaar en voor
een gedeelte tijdelijk afgesloten.
- Rottekade nabij nr. 244 1 rijstrook afgesloten,
verkeer half-om-half.
- Varenpad (fietspad) tijdelijk opengesteld voor
bouwverkeer.
Geen

- Ter plaatse van de parkeerplaats Eekhoornplaats
wordt het fietspad tijdelijke afgesloten tot de
Molenlaan en een tijdelijke versmalling van de
Rottebandreef voor wegverkeer.
- Ter plaatse van de Rottekade tussen huisnummer
251 tot de kruising met de Branddreef wordt de
Rottekade tijdelijk afgesloten.
- Ter plaatse van de Terbregse Rechter Rottekade
tussen huisnummers 258 en 264 wordt één rijbaan
afgesloten en wordt het verkeer half om half
geregeld.

Kortdurende
stroom
onderbreking
mogelijk.
Nadere
informatie
volgt.
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Contact
De werkzaamheden voor Stedin worden uitgevoerd door aannemer Visser & Smit Hanab. Voor vragen over de
werkzaamheden van Stedin kunt u contact opnemen de deze aannemer op 088-1864029 (werkdagen tussen
09:00 en 15:00 uur)
Meer informatie
U welkom bij het inloopspreekuur gedurende de werkzaamheden elke vrijdag van 12:00 tot 13:00. U kunt dan
vragen stellen. Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk.
Locatie: Bergweg Zuid 108 Bergschenhoek (tijdelijk projectkantoor van Visser & Smit Hanab).
Heeft u nog vragen voor Stedin? Neem dan contact op met Peter Fischer (Stedin), telefoonnummer 06 2472
8493, of via mail peter.fischer@stedin.net.
Heeft u andere vragen voor Stedin? U kunt op onze website www.stedin.net/onderhoud kijken of chat met een
van onze medewerkers. Tijdens kantooruren beantwoordt onze klantenservice uw WhatsApp- bericht op 06 469
639 63. Bellen kan ook, onze klantenservice is op werkdagen van 08.00 tot 17.00 bereikbaar via 088 896 39 63.
Wilt u meer informatie over de werkzaamheden van de nieuwe rijksweg A16 Rotterdam ? Kijk op de website van
Rijkswaterstaat: a16rotterdam.nl Mailen kan ook: A16Rotterdam@rws.nl. Of bellen 0800-8002 (gratis, Landelijke
Informatielijn Rijkswaterstaat).
Met vriendelijke groet,

Gita Hoogeveen
Directeur Aanleg & Vervanging (a.i.)
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Overzichtskaart werkzaamheden
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