
Samen aan de Schie.
In december 2021 heb je van ons een nieuwsbrief ontvangen 
over de planning, het inrichtingsplan en het ontwerp van 
Samen aan de Schie. De aannemer Slokker Bouwgroep heeft 
zich ook voorgesteld. De nulmetingen bij direct omwonenden 
zijn inmiddels uitgevoerd. Het voorlopig ontwerp van de 
buitenruimte is helaas vertraagd en kan daardoor niet voor 
april met omwonenden worden besproken.  

We gaan van start!
De start van de bouw komt steeds dichterbij. In deze 
nieuwbrief lees je meer over wat je merkt van de 
bouwwerkzaamheden.  

De bouwplaats
In december is het werkterrein ingericht en afgezet met 
hekken. Begin februari zijn de bouwketen geplaatst.  
De bouwplaats zal ongeveer 1,5 jaar blijven staan. 

De route van het normale bouwverkeer
De komende 1,5 jaar zal er veel en zwaar vrachtverkeer door 
de wijk rijden. Op de volgende afbeelding zie je de route 
van het normale bouwverkeer. Deze route is samen met 
de gemeente bepaald. Heen en terug zal het bouwverkeer 
dezelfde route rijden. 
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De route van het bijzondere vervoer
Sommige bouwmaterialen zoals heipalen zijn heel lang of 
groot en moeten in zijn geheel vervoerd worden. Dat is 
bijzonder vervoer. De route die deze vrachtwagens rijden is 
anders dan de route van het normale bouwverkeer. De route 
wordt vooraf gemaakt door speciale planners, bijvoorbeeld 
aan de hand van de hoogte van tunnels en breedte van 
de straten. Samen met de gemeente Rotterdam wordt de 
definitieve route bepaald. 
Vanaf maandag 7 maart zal een maand de route van het 
uitzonderlijk bouwverkeer gereden worden. Dit om de 
heistelling en heipalen op de bouwplaats te krijgen. De roze 
pijlen geven de route voor de aanvoer van materialen aan,  
de blauw pijlen voor de afvoer.  

Parkeren
De bouwplaats wordt ingericht op grond van Woonstad en 
de VvE en gaat niet ten koste van parkeerplekken. Tijdens 
werkdagen kan de parkeerdruk hoger zijn, omdat de 
bouwvakkers hun auto in de nabijheid van de bouwplaats 
parkeren. 

Heien
Op maandag 7 maart wordt de heikraan geplaatst.  
Slokker Bouwgroep start in de loop van de dag met heien.  
We verwachten dat het heien een maand duurt. Er wordt  
op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van  
07:00-17:00 geheid.

Wat merk ik van het heien?
Met heien is er veel lawaai. Wij houden ons aan de 
geluidsnormen, maar er is wel geluidsoverlast.Neem passende 
maatregelen wanneer je gevoelig bent voor hard geluid of 
wanneer je bijvoorbeeld nachtdiensten draait. 

Heb je nog vragen? Stuur een e-mail naar 
samenaandeschie@woonstadrotterdam.nl.
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