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Geachte heer/ mevrouw, 

  

Van 16 juli tot en met 16 oktober vernieuwt de RET de tramsporen op de kruising Vasteland – Westzeedijk – 

Scheeptimmermanslaan. De gemeente Rotterdam vervangt tijdens de werkzaamheden het asfalt op de noordelijke 

rijbanen van de Westzeedijk, vanaf de kruising Vasteland tot aan het Droogleever Fortuynplein. Tevens verbetert de 

gemeente de veiligheid en doorstroming voor fietsers en voetgangers op de kruising Vasteland – Westzeedijk en wordt 

de gehele verkeersregelinstallatie op de kruising vernieuwd. Evides vervangt tijdens de werkzaamheden een 

waterleiding die de trambaan op de Westersingel kruist. 

Eerder ontving u van ons een brief met een voorlopige fasering. Om de hinder voor fiets- en voetgangers te beperken is 

deze fasering aangepast. In deze brief vertellen wij u in welke fasen de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. 

 

Wat betekenen de werkzaamheden voor u? 
Het vernieuwen van de tramsporen en de aan- en afvoer van materialen door werkverkeer kan geluidshinder 

veroorzaken. De werkzaamheden hebben tevens gevolgen voor verkeer en tramreizigers.  

 

Er wordt hoofdzakelijk gewerkt van 07.00 en 19.00 uur. Sommige werkzaamheden vinden in de avond en nacht plaats, 

zoals het vervangen van het stuk waterleiding en laswerk aan de nieuwe tramsporen. Omdat er overdag spanning op 

een gedeelte van de bovenleiding staat, vinden er ook werkzaamheden aan de bovenleiding in de nacht plaats. Deze 

werkzaamheden geven naar verwachting beperkte geluidshinder. Daarnaast verwijderen we, om de veiligheid van de 

spoorwerkers te waarborgen, op drie locaties een stuk spoor tussen de tramsporen waaraan gewerkt wordt en de 

tramsporen waarover de tram blijft rijden.  

Mochten de werkzaamheden onverhoopt tegenzitten, kan het nodig zijn vaker tot in de avond of nacht door te werken. 

Uiteraard doen we ons best avond- en nachtwerk zoveel mogelijk te beperken. 

 

Wat betekenen de werkzaamheden voor het verkeer? 
De werkzaamheden aan de tramsporen en ook het asfalteren van de Westzeedijk, vinden in verschillende fasen plaats 

om de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken. Hinder is echter niet te voorkomen.  
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Verkeer Vasteland – Westzeedijk: 

• Van 25 juli tot en met 24 september is er geen autoverkeer mogelijk vanuit het Vasteland naar de 

Westzeedijk. Uitzondering hierop zijn de weekenden van Rotterdam Unlimited en de Wereldhavendagen waarin 

het Vasteland open is voor verkeer. 

• Van 5 tot en met 24 september is er tevens geen autoverkeer mogelijk vanuit de Westzeedijk naar het 

Vasteland. 

Verkeer Scheepvaartkwartier uit 

• Van 25 juli tot en met 24 september is het voor autoverkeer niet mogelijk vanuit de Scheepstimmermanslaan 

linksaf te slaan richting de Westzeedijk.  

• Het blijft te allen tijde mogelijk om de Scheepstimmermanslaan uit te rijden naar het Vasteland.  

Verkeer Scheepvaartkwartier in 

• Van 25 juli tot en met 24 september is het voor autoverkeer niet mogelijk vanuit het Vasteland de 

Scheepstimmermanslaan in te rijden. De Scheepstimmermanslaan is in deze periode wel bereikbaar vanuit de 

Westzeedijk. 

• Van 5 tot en met 24 september is het voor autoverkeer ook vanuit de Westzeedijk niet mogelijk om de 

Scheepstimmermanslaan in te rijden. Autoverkeer naar het Scheepvaartkwartier kan gebruik maken van de 

Kievitslaan. Vrachtwagens kunnen gebruik maken van de Parkhaven. 

Verkeer Westersingel 

• Van 25 juli tot en met 24 september is het voor autoverkeer vanuit de Westersingel alleen mogelijk rechtsaf te 

slaan naar de Westzeedijk. Autoverkeer wordt vervolgens voor de Kunsthal naar de Beneden Westzeedijk 

geleid. 

• Met uitzondering van de periode van 16 augustus tot en met 21 augustus en in de week van maandag 29 
augustus tot en met vrijdag 2 september. Dan is de Westersingel afgesloten aan de zijde van het Vasteland/ 

de Westzeedijk.  

 
Wat betekenen de werkzaamheden voor reizigers? 
De werkzaamheden hebben gevolgen voor tramlijnen 7 en 8.  

Tramlijn 7 wordt tijdens de werkzaamheden ingekort tot Woudestein – Rotterdam Centraal.  

Tramlijn 8 wordt tijdens de werkzaamheden ingekort worden tot Kleiweg – Oostplein. 

Tramlijn 18 rijdt tijdens de werkzaamheden op de route Spangen – Parksluizen.  

Kijk voor uitgebreide reisinformatie op ret.nl/omleidingen. 

 
Waar kunt u meer informatie krijgen? 
Op ret.nl/werkzaamheden vindt u meer informatie over de werkzaamheden en plattegronden van de verschillende fasen. 

Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met de RET klantenservice, tel 0900 – 500 6010 (gebruikelijke 

kosten), bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 7.00 – 19.00 uur en in het weekend van 9.00 – 17.00 uur, of via e-mail: 

klantenservice@ret.nl. Op feestdagen is de RET klantenservice gesloten. Heeft u vragen en wilt u graag teruggebeld 

worden door de omgevingsmanager van het project, dan kunt u dit bij de RET klantenservice aangeven.  

 

Met vriendelijke groet, 

  

Hidde Bergsma 

Projectleider Ingenieursbureau RET 


