
                                                
 

 

Aan de bewoner(s) van dit adres 

 

 

Betreft: Asfaltwerkzaamheden Rottebandreef  

Datum:  3 juni 2019 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

In opdracht van Recreatieschap Rottemeren starten wij maandag 17 juni met het vervangen van de 

asfaltlaag op een deel van de Rottebandreef. Dat is nodig om het wegdek weer in goede conditie te 

brengen. De asfalteerwerkzaamheden leveren hinder op voor het verkeer en omwonenden.  

We verdelen het werk in twee fases.   

 

 
 

FASE 1 | 17 juni t/m 23 juni 

Locatie:   Autorijbaan tussen Bergebosdreef en Hoeksekade 

Wat:   Herstel asfaltschades en vervangen asfaltdeklaag 

Omleiding: De Rottebandreef wordt op dit traject volledig afgesloten voor autoverkeer.  

Er is een omleiding via de Bergsebosdreef, Limitiettocht en Hoeksekade.  

Voor doorgaand verkeer zijn al bouwborden geplaatst bij de invalswegen ter 



                                                
waarschuwing van mogelijke hinder tijdens de werkzaamheden en het advies 

een alternatieve route te kiezen. 

Bereikbaarheid: Bewoners en bedrijven Rottekade kunnen via de normale uitvalswegen de 

Rottekade bereiken, namelijk de Vaandragerdreef en Van Schaikdreef. 

Bewoners Rottebandreef 34 en 35: hiermee maken we nadere afspraken over de 

bereikbaarheid. 

Auto Hofman is alleen bereikbaar via de Rottekade, dit geven we aan met 

borden.  

Golfbaan De Hooge Rotterdamsche is bereikbaar via de Rottebandreef. Zodra er 

werkzaamheden zijn, leiden verkeersregelaars de bezoekers via het fietspad 

naar de ingang van de golfbaan. 

Tekening:   Werkvak en omleiding FASE 1 (zie bijlage) 

 

FASE 2 | 24 juni t/m 7 juli 

Locatie:   Autorijbaan tussen Hoeksekade en de Molengang 

Wat:   Herstel asfaltschades en vervangen asfaltdeklaag 

Omleiding: De Rottebandreef wordt op dit traject volledig afgesloten voor autoverkeer.  

Er is een omleiding via de Hoeksekade, N209 en de Merenweg.    

Bereikbaarheid: Bewoners en bedrijven Rottekade, waaronder restaurant Nova, kunnen via de 

Van Schaikdreef de Rottekade bereiken. De paal ter hoogte van Rottekade 44 

verwijderen we tijdelijk.  

Outdoor Valley Winter bereikbaar via de Postdreef en een oversteek over de 

Rottebandreef met tijdelijke voorzieningen. Dit is aangegeven met borden. 

Bedrijven en woningen Ridderzwampad: hiermee maken we nadere afspraken 

over de bereikbaarheid. 

Tekening:   Werkvak en omleiding FASE 2 (zie bijlage) 

 

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met me opnemen via onderstaande contactgegevens, per 

e-mail heeft de voorkeur. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marco Lugtenberg         

Uitvoerder Boskalis 

M 06 50072064 | T (010) 2888777 

WWW.Boskalis.com | marco.lugtenberg@boskalis.com      
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