Augustus 2016
In deze nieuwsbrief informeren wij u
over de resterende werkzaamheden en
verkeers-situatie in augustus en
september 2016.

restant riool en straatwerk Kamerling
Onnesweg en Zernikeplaats
De werkzaamheden aan de Kamerlingh Onnesweg en
omgeving zijn een poos gestopt geweest vanwege
onduidelijkheid over de aanpak van het werk. Inmiddels is
het overleg daarover afgerond en zal de aannemer de rest
van de Kamerling Onnesweg en de rest van de parallelweg
langs de parkeerplaats van de knikflat op de Zernikeplaats
afmaken. Dit werk duurt van 15 augustus tot eind
september 2016. In deze brief worden aanduidingen
gebruikt voor verschillende fases van de werkzaamheden:
1A t/m G, 2A t/m E enz. U kunt deze aanduidingen
gebruiken wanneer u contact met ons heeft bij eventuele
vragen of opmerkingen.

flat aan de Zernikeplaats rijden. Na afloop van deze
werkzaamheden wordt de doorsteek tussen de twee
parkeerplaatsen voor de rechte flat van de Zernikeplaats
definitief gestraat. Ook wordt de tijdelijke doorsteek bij de
Arrheniusweg verwijderd.

Alles tegelijk aanpakken
Omdat het werk tussen de inrit van de Zernikeplaats en de
inrit naar de Robert Kochplaats (fase 1F) relatief kort duurt,
evenals het werk aan de inrit naar de Zernikeplaats (fase
2C), worden deze fases tegelijkertijd aangepakt met de
laatste fase van de Kamerlingh Onnesweg (1G), zodat het
werk zo snel mogelijk klaar is. Dit houdt in dat de fases 1F
en 1G en de fase 2C tegelijk starten op 15 augustus en
eind september 2016 gereed zullen zijn.
Het verkeer dat bij Winkelcentrum Binnenhof, de
Zernikeplaats, de Robert Kochplaats, de Max Planckplaats
en de Niels Bohrplaats moet zijn, wordt met de bekende
gele borden omgeleid en kan via de doorsteek bij de
Arrheniusweg rijden.
Tijdens het werk aan inrit van de Zernikeplaats kan het
verkeer naar de overige parkeerplaatsen van de
Zernikeplaats via een tijdelijke route voorlangs de rechte
Kenmerk: AS16/14850-16/0507813

de laatste fases: 1F, 1G en 2C
Bomen en struiken
Ter herinnering: vanaf november 2016 zal de rest van de
bomen en struiken geplant worden. Dit kan niet eerder
vanwege het plantseizoen. Dat loopt van november tot
april.

www.rotterdam.nl/kamerlinghonnesweg

Fietsen en huisvuil
Om het werk zo snel mogelijk te kunnen afronden, is het
belangrijk dat er niets in de weg staat. Wij vragen u daarom
fietsen, brommers en motoren los te maken van
bijvoorbeeld fietsrekken, hekken of lantaarnpalen. Fietsen
die vastgeketend staan worden verwijderd.
Overlast

Slecht weer of andere omstandigheden kunnen het werk
belemmeren. In dat geval is het
mogelijk dat de werkzaamheden langer duren. Het werk
kan (geluids)overlast veroorzaken.
Bij een bijzondere gebeurtenis, bijvoorbeeld een
verhuizing, kunnen wij - in de meeste
gevallen - de straat tijdelijk toegankelijk maken. Neem
hiervoor contact met ons op.
Informatie

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u
terecht op www.rotterdam.nl/kamerlinghonnesweg. Ook
kunt u bellen of mailen met Sjoerd Ennenga,
communicatieadviseur van de gemeente Rotterdam. Hij
is bereikbaar op
telefoonnummer 010 - 267 4729 of per e-mail
s.ennenga@rotterdam.nl.
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