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Planning van de werkzaamheden woonrijp maken 
bouwveld 6 Heijplaat - Rotterdam 

 

 

Om u een indruk te geven wat onze werkzaamheden voor u betekenen hebben wij de 
planning hieronder weergegeven. 
Mochten er drastische wijzigingen op de planning zijn, zullen wij deze planning aanpassen 
en verversen.  
 
FASE 1 Van Kinsbergenstraat 
In deze fase zullen wij het riool vervangen en de nieuwe waterpasserende bestrating 
aanleggen. Ook zal de weg verlegd gaan worden. Doordat de kabels en leiding aannemer 
ook nog werkzaamheden moet uitvoeren zullen wij pas later de bestrating aan kunnen 
brengen. De nieuwe riolering en opbouw van de wegconstructie zal naar verwachting 
uiterlijk half januari 2018 zijn gerealiseerd. Afhankelijk van de kabel en leiding aannemer 
zal de bestrating naar verwachting uiterlijk begin maart 2018 zijn gerealiseerd.  
 
FASE 2 Henk Huismanplantsoen 
Vanaf half januari wordt er gestart met onze werkzaamheden op het Henk 
Huismanplantsoen. Het plantsoen zal een nieuwe inrichting krijgen en het riool zal 
vervangen worden en een fietspad wordt aangebracht. Deze werkzaamheden zijn naar 
verwachting uiterlijk half februari 2018 zijn gerealiseerd. 
 
FASE 3 Directeur de Gelderstraat 
Vanaf eind januari wordt er gestart worden met onze werkzaamheden nadat de kabel en 
leiding aannemer zijn werkzaamheden gereed heeft. Wij gaan hier het huidige riool 
vervangen en nieuwe waterpasserende bestrating aanbrengen.  
Dit zal naar verwachting uiterlijk begin maart 2018 zijn gerealiseerd. 
 
FASE 4 Heysekade 
Vanaf half februari wordt er gestart et onze werkzaamheden (vervangen van het riool en 
aanbrengen van nieuwe bestrating). 
Dit zal naar verwachting uiterlijk half maart 2018 zijn gerealiseerd. 
 
FASE 5 Karimunstraat 
Vanaf half februari wordt er gestart met onze werkzaamheden. De huidige bestrating en 
het riool zal worden vervangen. Dit deel van de Karimunstraat (tussen de van 
Kinsbergenstraat en de Directeur de Gelderstraat) zal als rijbaan volledig worden 
verwijderd. In plaats hiervan zal hier een breed trottoir komen welke bij het Zeven 
Provincienplein zal worden toegevoegd, zodat hier geen autoverkeer meer zal kunnen en 
mogen rijden.   
Dit zal naar verwachting uiterlijk eind maart 2018 zijn gerealiseerd. 
 
 
 


