
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr 4/ Q1 2013 
 
 
 

 
 
Inhoudsopgave van deze nieuwsbrief 
- Havenbedrijf geeft opdracht voor uitvoering project 
- Aanvang noodzakelijk kap van bomen en voorbereidende werkzaamheden 
- Wat gaat u merken? 
- Volgende informatiebijeenkomst in april 
 
 

Havenbedrijf geeft opdracht voor uitvoering project  
Doelen van de reconstructie zijn: een mooie uitstraling, groot onderhoud aan weg en riolering en 
gelijkmatige doorstroming en verkeersveiligheid. Het Inrichtingsplan werd vorige zomer goedgekeurd. 
De afgelopen maanden heeft het Havenbedrijf Rotterdam N.V. een aanbestedingsprocedure 
gehouden. Het doel was om een aannemer te contracteren voor de uitvoering van het project. 
Belangrijke criteria voor de selectie waren de prijs, zo min mogelijk overlast voor u als bewoners en 
bedrijven, de afstemming met andere partijen in de omgeving (denk bijvoorbeeld aan nutsbedrijven) 
en duurzame materiaalkeuzes.  
De keuze is gevallen op MNO Vervat(onderdeel van Boskalis). MNO Vervat is als full service 
aannemer jarenlang actief op de markt van integrale, multidisciplinaire infra-projecten, waarbij continu 
wordt gezocht naar creatieve economische én duurzame oplossingen.  
 
 
Aanvang noodzakelijke kap van bomen en voorbereidende werkzaamheden 
De aannemer start binnenkort met de voorbereidende werkzaamheden waaronder de noodzakelijke 
kap van de bomen, voordat het broedseizoen begint. We willen voorkomen dat de vogels nestjes gaan 
bouwen in de bomen, daarom hanteren we 7 maart 2013 als uiterste datum waarop de 
kapwerkzaamheden afgerond moeten zijn. De kap van de bomen is geheel in lijn met eerder gedeelde 
plannen en afgestemd met de Stichting Bomenridders. Een aantal bomen is aan het einde van hun 
levensduur en kunnen risico's (gaan) vormen voor het verkeer. Met de nieuwe weg wordt een groene 
middenberm met nieuwe populieren gerealiseerd, ter compensatie van de gekapte bomen. Ook elders 
in het gebied, tussen weg en dijk, zullen meer bomen worden gepland. 
 
Om het kappen van de bomen zo veilig mogelijk uit te kunnen voeren, heeft de aannemer ruimte 
nodig voor de machines. Een van de speerpunten tijdens de uitvoering van het werk is het bereikbaar 
houden van de Waalhaven O.z. voor alle weggebruikers. Concreet betekent dit dat de aannemer het 
project met minimale overlast voor het verkeer gaat realiseren. Reden genoeg dus om het rooien van 
de bomen ’s nachts uit te voeren. De verkeersmaatregelen beperken zich hierbij tot een rijdende 
afzetting. Zo kan het verkeer ook tussen 20:00 en 05:00 uur zijn weg in beide richtingen vervolgen. 
Onder voorbehoud van goede weersomstandigheden starten de werkzaamheden op maandagavond 
18 februari en duren naar verwachting 5 tot 7 werkdagen (nachten).  
 



 

 
Aansluitend zal de aannemer in de maand maart diverse voorbereidende werkzaamheden uitvoeren. 
Zo kunt u denken aan het graven van proefsleuven voor het opzoeken van kabels en leidingen en 
enkele geringe aanpassingen aan de berm. Deze werkzaamheden worden overdag uitgevoerd zonder 
vertraging voor de weggebruikers of overlast voor omwonenden. Medio mei zal de aannemer 
beginnen met de wegwerkzaamheden. 
 
De totale uitvoering zal circa 1,5 jaar in beslag nemen. 
 
Wat gaat u de komende tijd merken? 
In de periode van 18 februari tot 7 maart kan het autoverkeer tussen 20:00 en 05:00 uur te maken 
krijgen met enkele minuten vertraging. Fietsers en voetgangers worden lokaal omgeleid.  
 
Omwonenden zullen tijdens het kapen van de bomen waarschijnlijk geluid horen van de machines. Wij 
doen ons best om de hinder voor u tot een minimum te beperken en vragen op voorhand uw begrip 
hiervoor. Ervaart u toch overmatige overlast of heeft u vragen, neem dan contact op met het 
uitvoeringsteam. Zij zijn (ook ’s nachts) bereikbaar op telefoonnummer 06-510 903 84. 
 
Planning volgende informatiebijeenkomst 
In april 2013 organiseren wij samen met de aannemer een informatiebijeenkomst. U ontvangt hiervoor 
nog separaat een uitnodiging. Tijdens deze bijeenkomst willen we graag de planning van de 
uitvoeringswerkzaamheden toelichten.  
 
U kunt de website van het Havenbedrijf Rotterdam bekijken voor meer informatie over dit project 
(www.portofrotterdam.com/waalhavenoz).  
 
 
Heeft u tussentijds vragen? Stel ze via waalhavenoostzijde@portofrotterdam.com. 
 
 
 
Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief stuur dan een mail naar w.vos@portofrotterdam.com 
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