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De bouwwerkzaamheden voor de nieuwe woningen aan 

de Marthalaan (Oedenhof) zijn bijna klaar. Nu is het tijd 

om de woningen aan te sluiten op het riool en de 

warmteleiding. Daarna wordt de buitenruimte om de 

woningen heen in orde gemaakt en zijn de woningen 

klaar voor hun nieuwe bewoners. De eerste woningen 

worden al in september opgeleverd. 

 

Werk onder de grond 

In juli wordt het riool afgemaakt en worden allle woningen 

hierop aangesloten. De elektriciteitsvoorziening is al eerder 

door netbeheerder Stedin geregeld. In juli en augsutus 

werkt Vattenfall (Nuon) aan de warmteleiding die zorgt dat 

ook deze nieuwe Hoogvlieters het in de in winter warm 

hebben. 

 

Werk boven de grond 

Half augustus start het werk boven de grond. Denk aan het 

in orde maken van straten, parkeerplekken, stoepen, 

verlichting en groen. Eind september is dit deel van de 

werkzaamheden in de wijk klaar.   

 

Werktijden 

De verwachting is dat het woonrijp maken van deze 

woningen eind september klaar is. Slecht weer of andere 

omstandigheden kunnen van invloed zijn op de planning. 

Er wordt gewerkt op werkdagen tussen 7.00 en 16.00 uur.  

 

 

 

 

Overlast 

De werkzaamheden worden voor het grootste deel achter 

bouwhekken uitgevoerd. Verkeer heeft hier weinig tot geen 

last van. De werkzaamheden kunnen wel (geluids)overlast, 

stof of trillingen veroorzaken. Uiteraard proberen wij de 

overlast zoveel mogelijk te beperken.  

 

Herinrichting Oudeland 

Deze werkzaamheden zijn onderdeel van de herinrichting 

van Oudeland. Aansluitend aan deze werkzaamheden 

wordt ook het aangrenzende deel van de Marthalaan 

opnieuw bestraat en starten we met de herinrichting van de 

Troubadourlaan. Op de achterzijde vindt u een tekening 

van de geplande werkzaamheden. 

 

Meer informatie of vragen 

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van de 

werkzaamheden van de gemeente? Neem dan contact op 

met communicatieadviseur Ilse van den Berg, 

oudeland@rotterdam.nl of 06-18 29 40 15.  

 

Benieuwd naar de ontwikkelingen en projecten in 

Oudeland? Kijk op www.rotterdam.nl/oudeland.  
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