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Aan de bewoners en gebruikers van dit pand

Stedin Netbeheer B.V.
Blaak 8
3011 TA Rotterdam
tel 088 896 39 63
www.stedin.net
KvK Rotterdam 24289101

Datum

24 juli 2018

Behandeld door

Peter Fischer

Onderwerp

Werkzaamheden Grindweg, Bergweg Zuid
en Wagenaarlaan

Telefoon

06 2472 8493

Email

Peter.fischer@
stedin.net

Geachte mevrouw, heer,
Stedin is uw energienetbeheerder. In uw regio zorgen wij ervoor dat u over gas en elektriciteit beschikt om te
wonen, werken en leven. Vanaf 2019 wordt er in opdracht van Rijkswaterstaat door de aannemerscombinatie De
Groene Boog begonnen met de bouw van de nieuwe rijksweg A16 Rotterdam. Ter voorbereiding daarop worden
er diverse kabels en leidingen verlegd in de omgeving. Deze werkzaamheden worden, waar betreft de kabels en
leidingen van Stedin uitgevoerd door aannemer Visser & Smit Hanab.
Informatie over de werkzaamheden
Bij de Grindweg, Bergweg-Zuid en de Wagenaarlaan worden er diverse kabels en leidingen verlegd in vier fases:
1. Maken van proefsleuven;
2. Maken van gestuurde boringen;
3. Leggen en aansluiten van nieuwe kabels en leidingen;
4. Verwijderen van de te verleggen kabels en leidingen.
Fase 1 Maken van proefsleuven
Eerst worden proefsleuven gemaakt om de exacte locatie van de kabels en leidingen in de ondergrond te
bepalen. Er worden vier proefsleuven gemaakt dwars over de Grindweg en Bergweg-Zuid. Ze bevinden zich bij:
Bergweg-Zuid 161, Bergweg-Zuid 171, Grindweg 696 en Grindweg 690.
Verkeershinder
Bij de proefsleuven wordt een deel van de wegverharding tijdelijk uitgenomen. Tijdens deze werkzaamheden in
de avond en nacht is er geen wegverkeer mogelijk. Er wordt een omleidingsroute ingesteld om de omgeving
bereikbaar te houden. Doorgang voor fietsers blijft mogelijk.
Geluidshinder in de avond en nacht
Omdat het openbaar vervoer buslijn 174 van RET over de Grindweg en de Bergweg Zuid gaat heeft de
gemeenten besloten dat deze werkzaamheden niet overdag plaats mogen vinden, om de hinder voor het
openbaar vervoer te minimaliseren. De werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag 20 augustus tot en
met vrijdag 24 augustus 2018 van 20:00 uur tot 06:00 uur. Bij het maken van de proefsleuven wordt onder andere
het wegdek gezaagd, asfalt opgebroken, worden graafwerkzaamheden uitgevoerd en wordt het wegdek tijdelijk

gerepareerd. Deze werkzaamheden geven geluid welke in de omgeving te horen zullen zijn. De gemeenten
hebben omwille van deze werkzaamheden in de avond en nacht periode een ontheffing verleend.
Fase 2 Maken van gestuurde boringen
Bij de Grindweg en Bergweg Zuid, daar waar de nieuwe rijksweg onderlangs kruist, wordt een gestuurde boring
uitgevoerd onder de nieuwe rijksweg door. Hierna worden diverse mantelbuizen ingetrokken, in deze
mantelbuizen worden in latere fase de kabels en leidingen ingetrokken.
Verkeershinder
In verband met de beschikbare ruimte worden de gestuurde boringen in de rijweg gemaakt. Waar de boring onder
de grond gaat en waar de boring boven de grond komt, worden werkterreinen ingericht voor het benodigde
materieel en materiaal. Door het formaat van de werkterreinen ter plaatse van de rijweg en fietspad is de
Grindweg tussen huisnummer 690 en huisnummer 696 van 3 september tot en met 17 september 2018
afgesloten voor doorgaand wegverkeer. Fietsers worden tijdelijk over de rijbaan geleid. Buslijn 174 is ‘te gast’ en
kan op lage snelheid passeren op het deel van de rijbaan welke dat open is voor fietsers.
De mantelbuizen welke worden ingetrokken in de boring worden voorafgaand aan het intrekken uitgelegd langs
de Wagenaarlaan richting de Willem Pijperlaan. Voor deze werkzaamheden is een halve rijbaan van de
Zagwijnlaan afgesloten. Met verkeersmaatregelen blijft de Zagwijnlaan bereikbaar voor verkeer.
Tijdens het intrekken van de mantelbuizen is de Grindweg en Bergweg Zuid tussen Grindweg 690 en Grindweg
696 van 3 september tot en met 17 september 2018 afgesloten voor doorgaand wegverkeer.
Fase 3 Leggen en aansluiten van nieuwe kabels en leidingen
Bij de Grindweg en de Bergweg Zuid worden er diverse kabels en leidingen gelegd. Dat gebeurt na het graven
van sleuven in bermen, fietspaden en wegen.
Verkeershinder
Voor de veiligheid worden delen van het fietspad en rijbaan van de Grindweg en Bergweg Zuid afgezet in de
periode 27 september t/m 23 november 2018. Doorgang voor wegverkeer en fietsers is mogelijk door
verkeersmaatregelen. Er is wel enig oponthoud.
Fase 4 Verwijderen van de te verleggen kabels en leidingen
Na het leggen van de nieuwe kabels en voordat de oude kabels worden verwijderd, wordt er een deel van de
elektriciteitsvoorziening in de omgeving overgezet van de oude naar de nieuwe kabel. Het overzetten gaat
gepaard met een noodzakelijke stroomonderbreking. Het overnemen gebeurt in fases waardoor de duur van de
onderbreking zo kort als mogelijk is.
Welke woningen en bedrijven een stroomonderbreking gaan ondervinden en in welke periode wordt aankomende
periode nader onderzocht en voorbereid. U wordt nader geïnformeerd over deze onderbrekingen.
Bij voorbaat excuses voor de overlast en wij vragen voor uw begrip voor deze werkzaamheden.

Planning van de werkzaamheden
Activiteit

Van

Tot

Verkeershinder

Geluidshinder

Proefsleuven

20-082018

24-082018

In de avond en nacht is
de Grindweg en
Bergweg Zuid afgesloten
voor doorgaand verkeer

In de avond en nacht
tussen 20:00 en
06:00 uur
geluidshinder door
werkzaamheden

Gestuurde
boring

03-092018

17-092018

Uitleg van
mantelbuis
Intrekken van
mantelbuis

27-082018
12-092018

17-092018
13-092018

Leggen en
verwijderen
van kabels

27-092018

23-112019

Grindweg tussen
Grindweg 690 en
Grindweg 696 afgesloten
voor wegverkeer
Zagwijnlaan; doorgang
mogelijk
Grindweg tussen
Grindweg 644 en
Grindweg 696 afgesloten
voor wegverkeer
Verkeershinder
Grindweg en Bergweg
Zuid afgezet. Doorgang
voor wegverkeer en
fietsers mogelijk

Stroom
onderbreking

Korte stroom
onderbrekingen
*Nadere
informatie volgt.

Contact
De werkzaamheden voor Stedin worden uitgevoerd door aannemer Visser & Smit Hanab. Voor vragen over de
werkzaamheden van Stedin kunt u contact opnemen de deze aannemer op 088-1864029 (werkdagen tussen
09:00 en 15:00 uur)
Meer informatie
Vanaf vrijdag 3 juli 2018 bent u welkom bij het inloopspreekuur van 12:00 tot 13:00. U kunt dan vragen stellen.
Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk. Locatie: Bergweg Zuid 108 Bergschenhoek (tijdelijk projectkantoor van
Visser & Smit Hanab).
Heeft u nog vragen voor Stedin? Neem dan contact op met Peter Fischer (Stedin), telefoonnummer 06 2472
8493, of via mail peter.fischer@stedin.net.
Heeft u andere vragen voor Stedin? U kunt op onze website www.stedin.net/onderhoud kijken of chat met een
van onze medewerkers. Tijdens kantooruren beantwoordt onze klantenservice uw WhatsApp- bericht op 06 469
639 63. Bellen kan ook, onze klantenservice is op werkdagen van 08.00 tot 17.00 bereikbaar via 088 896 39 63.
Wilt u meer informatie over de werkzaamheden van de nieuwe rijksweg A16 Rotterdam ? Kijk op de website van
Rijkswaterstaat: a16rotterdam.nl Mailen kan ook: A16Rotterdam@rws.nl. Of bellen 0800-8002 (gratis, Landelijke
Informatielijn Rijkswaterstaat).
Met vriendelijke groet,

Tom Emons
Directeur Aanleg & Vervanging (a.i.)

