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Eind vorig jaar is de kruising Schieweg –
Stadhoudersweg – Schepenstraat aangepakt om
de aansluiting van de Schepenstraat op de
Schieweg veiliger te maken. Ook is het voor
fietsers makkelijker gemaakt om snel door de
stad heen te komen. De werkzaamheden zijn
vanwege het koude weer echter niet volledig
afgerond, zoals u wellicht gezien hebt. Deze brief
informeert u over de resterende werkzaamheden.

De aanpassing van deze kruising maakt deel uit van
een groter plan: de gemeente is bezig met het
comfortabeler, sneller en veiliger maken van de
drukste fietsroute tussen Noord en Zuid. Deze 6,5
kilometer lange fietsroute loopt van Schieplein tot aan
het Varkenoordseviaduct.
Zie ook https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/noord-
zuidfietsroute/.

De laatste werkzaamheden aan het kruispunt:
- Aanbrengen van het rode asfalt en de belijning;
- Kleine aanpassingen aan het trottoir en fietspad.

Zie de achterkant van deze brief voor een overzicht
van de locatie waar het asfalt aangebracht wordt.

De planning (nachtwerk):
In de (late) avond en de nacht van donderdag 5 op
vrijdag 6 april wordt het rode asfalt aangebracht. Het
meeste lawaai zal gemaakt worden tijdens het frezen
van het asfalt voor het maken van goede
aansluitingen. Dit wordt in de avond uitgevoerd
tussen 20.00 en 23.00 uur. Het aanbrengen van het
rode asfalt maakt minder lawaai en zal aansluitend (’s
nachts) gebeuren. Het werk is rond 06.00 uur
afgerond, ijs en weder dienende.
Voor deze werkzaamheden is gedurende korte tijd de
Stadhoudersweg en de Schepenstraat ter hoogte van
de kruising afgesloten voor het autoverkeer. Fietsers
kunnen via het trottoir hun weg vinden.

Informatie
Meer informatie over dit werk kunt u vinden op de site
van de gemeente (www.rotterdam.nl/schepenstraat).
Ook kunt u bellen of mailen met Sjoerd Ennenga,
adviseur Omgevingscommunicatie: 06-53802828 of
schepenstraat@rotterdam.nl
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Overzicht van de fietspaden die van rood asfalt worden voorzien.


