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Geachte mevrouw, heer,  

 

Sinds begin juli voert de gemeente werkzaamheden uit aan de Glashaven. Het werk duurt tot 

medio november 2012. Wij werken dan aan de herinrichting. Trottoirs worden verbreed, de 

rijweg versmald en vernieuwd met gebakken klinkers en er worden bomen geplant. Op een 

aantal plekken komen plantenbakken met beplanting voor een groenere uitstraling van de 

straat. Ook krijgt de Glashaven nieuwe verlichting en straatmeubilair, zoals bankjes en 

prullenbakken. Daarnaast renoveert de gemeente ook de twee bruggen aan de Glashaven: 

de Regentessebrug en de Rederijbrug. 

 

Werkzaamheden Glashaven 

Tot vrijdag 5 oktober werkt de aannemer vanaf de Regentessebrug tot aan de 

Scheepmakerskade aan de weg en het trottoir. 

Vanaf maandag 8 oktober tot en met vrijdag 26 oktober werkt de aannemer op de kruising 

Wijnkade -Wijnhaven - Glashaven en op de Regentessebrug.  

De Glashaven is dan alleen bereikbaar via de Scheepmakerskade in twee richtingen. 

Na vrijdag 26 oktober zijn de Regentessebrug en de kruising klaar en kan het verkeer weer 

via de Regentessebrug naar de Wijnkade en Wijnhaven rijden. 

Vanaf maandag 29 oktober tot en met vrijdag 2 november maakt de aannemer de kruising 

met de Scheepsmakershaven en Glashaven af. Aansluitend werkt hij vanaf maandag 5 tot en 

met vrijdag 16 november op de kruising Hertekade - Terwenakker - Rederijstraat tot aan de 

Rederijbrug. 

 

Werkzaamheden Rederijbrug 

Het huidige brugdek van de Rederijbrug is versleten en wordt vervangen door een nieuw 

(smaller) brugdek. Het werk start maandag 8 oktober 6.00 uur t/m vrijdag 16 november 24.00 

uur. Doordat het brugdek smaller wordt, is het noodzakelijk dat het metselwerk van de brug 

verlengd wordt. Deze werkzaamheden vinden na 16 november plaats. Het verwijderen van 

het oude brugdek gebeurt met mobiele kranen vanaf het water en de Rederijstraat. Hiervoor 

zal de brug opengezet worden. De montage van het nieuwe brugdek zal op dezelfde manier 

gebeuren. 

De bewoners en ondernemers in de  

omgeving van de Glashaven   
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Verkeer tijdens stremming Rederijbrug 

Vanaf maandag 8 oktober 6.00 uur tot en met vrijdag 16 november 24.00 uur is de 

Rederijbrug buiten gebruik voor auto’s. Voetgangers kunnen op maandag 8 oktober nog 

gebruikmaken van de oude brug.  

 

Op dinsdag 9 oktober wordt het oude brugdek verwijderd met grote kranen. 

Elektrische tuktuks rijden op deze dag heen en weer om voetgangers naar de overzijde te 

brengen. Aansluitend wordt op dinsdag 9 oktober de tijdelijke brug voor voetgangers 

geplaatst. Op vrijdag 2 november wordt het nieuwe brugdek met grote kranen ingehesen. 

Vanwege veiligheidsoverwegingen wordt daarom de tijdelijke brug afgesloten. Elektrische 

tuktuks rijden ook weer op deze dag heen en weer om voetgangers naar de overzijde te 

brengen.  

 

Verkeer Glashaven 

Let op: tussen maandag 8 en vrijdag 26 oktober is het Wijnhaveneiland voor auto’s alleen te 

bereiken via de Wijnhavenbrug. Voetgangers (met de fiets aan de hand) kunnen wel gebruik 

blijven maken van de Rederijbrug en Regentessebrug. Vanaf zaterdag 27 oktober is de 

Regentessebrug weer bereikbaar voor auto’s en vanaf zaterdag 17 november ook de 

Rederijbrug. 

 

Auto’s worden als volgt omgeleid.  

De Scheepmakerskade is bereikbaar via de Wijnbrug (route Blaak - Zwartehondstraat - 

Wijnbrug - Wijnhaven - Bierstraat - Scheepmakerskade). 

Verkeer vanaf de Boompjes wordt omgeleid via de Boompjes - Schiedamsedijk - Blaak. 

 

Scheepvaart 

Voor scheepvaart bestaat de mogelijkheid om bij vooraankondiging de Rederijbrug te 

passeren. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de brugwachter van de Leuvebrug, 

Tel: 010-4131805, VHF 20. 

 

Parkeren 

U kunt gedurende de werkzaamheden niet overal parkeren in de straat. Dit komt doordat 

gedurende de werkzaamheden tijdens elke fase wegvakken en parkeervakken zijn afgesloten 

en dus niet bereikbaar voor het verkeer. De parkeergarages zullen altijd bereikbaar blijven via 

de in- of uitgang. Dit zal door middel van bebording worden aangegeven. 

 

In de opgebroken straat komen ’s avonds rijplaten te liggen. Deze zijn voor de brandweer en 

ambulance. Het is daarom verboden om op deze rijplaten te parkeren. 

Hebt u bijvoorbeeld een mindervalidenparkeerplaats? Neemt u dan alstublieft contact met ons 

op. Dan zoeken we in overleg met u een andere parkeerplaats.  

 

Huisvuil 

Huisvuilwagens kunnen de straat niet bereiken. U kunt uw afval daarom kwijt in de containers 

elders in de straat. Het ophalen van grofvuil in de opgebroken straten is niet altijd mogelijk. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Roteb via www.rotterdam.nl of 14 010 

(lokaal tarief).  
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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. 

We nemen maatregelen zoals het leggen van loopplanken. Bij een bijzondere gebeurtenis, 

bijvoorbeeld een verhuizing, kunnen wij - indien mogelijk - de straat tijdelijk toegankelijk 

maken. Neem hiervoor contact met ons op. 

 

Informatie 

Voor meer informatie, vragen of klachten kunt u contact opnemen met Yvette Ignatius, 

afdeling Omgevingscommunicatie. Zij is op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bereikbaar 

op telefoonnummer (010) 2674728. E-mailadres: iy.ignatius@rotterdam.nl. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. 

 

Bedankt voor uw medewerking om Rotterdam in vorm te houden! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De algemeen directeur van Gemeentewerken Rotterdam 

(voor deze) 

 

 

 

 

 

 

drs. F. Marquart 

Werfmanager Centrum 

 


