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Vanaf maandag 22 augustus 2022 tot eind december 

2022 werken de gemeente Rotterdam en Eneco in een 

deel van de Korfmakersstraat aan de laatste fase van de 

vervanging van het riool en de aanleg van 

stadsverwarming. In deze nieuwsbrief leest u meer over 

de werkzaamheden in uw straat.   

 

Wat gaan we doen? 

In de Korfmakersstraat (tussen de Schiedamseweg en de 

Gijsinglaan) wordt de straat opengebroken om het riool te 

vervangen en om stadsverwarming aan te leggen. 

Tegelijkertijd worden ook de kabels en leidingen van Stedin 

en Evides vervangen. Na deze werkzaamheden wordt de 

straat weer netjes teruggelegd.  

 

Daarnaast wordt in de zomervakantie de gymzaal van de 

Nicolaasschool en het oude kerkgebouw gesloopt. De 

school gaat op deze locatie uitbreiden. 

 

Planning en fasering 
 

Fase 5 Korfmakersstraat 
(tussen de Schiedamseweg en de Gijsinglaan)  
22 augustus 2022 t/m eind december 2022 

 
Kijk op de volgende pagina van de nieuwsbrief voor de 
faseringstekening.  

 

Parkeren 

Tijdens de werkzaamheden kunt u in de Korfmakersstraat 

niet parkeren.  

In het opgebroken gebied komen rijplaten te liggen. Deze 

zijn voor de brandweer en ambulance. Zij moeten in 

noodgevallen elke woning kunnen bereiken. Het is 

verboden om op deze rijplaten te parkeren of om hierover 

heen te rijden. 

 

Heeft u een invalidenparkeerplaats? Stuur dan een e-mail 

naar KorfmakersstraatSB@rotterdam.nl, dan zoeken we in 

overleg met u tijdelijk een andere parkeerplaats. 

 

Omleidingsroute  

De rijweg wordt voor het doorgaande verkeer afgesloten. 

Fietsers en automobilisten worden omgeleid. De woningen, 

bedrijven en scholen blijven de gehele periode voor 

voetgangers bereikbaar. 

 

Daarnaast blijft het fietspad tussen de Gijsinglaan en de 

Rösener Manzstraat afgesloten. De stoep blijft wel open. 

 

Huisvuil 

U kunt de afvalcontainer in de Korfmakersstraat tijdelijk 

niet gebruiken. Wel blijft in deze periode de containers in de 

Gijsinglaan bereikbaar. Het afval wordt daar op de 

gebruikelijke manier opgehaald. Wij vragen u om uw afval 

in deze containers weg te gooien. De textielcontainer wordt 

verplaatst naar de overkant van de Schiedamseweg.  

 

Overlast beperken 

Het werk kan (geluids)overlast veroorzaken. Wij doen ons 

best deze overlast zoveel mogelijk te voorkomen of te 

beperken.  

In deze nieuwsbrief leest u meer over de 

werkzaamheden in de Korfmakersstraat  
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Slecht weer of andere omstandigheden kunnen het werk 

belemmeren. Daardoor kunnen de werkzaamheden langer 

duren. Als de planning wijzigt, informeren wij u daarover. 

 

We proberen de stoep aan minimaal één zijde bereikbaar te 

houden voor voetgangers. De voordeuren blijven altijd te 

voet bereikbaar. Er zullen loopplanken geplaatst worden 

waar dat nodig is. Er is ook een verkeersregelaar aanwezig 

tijdens de werkzaamheden. 

 

Bijzondere omstandigheden 

Bij een bijzondere gebeurtenis zoals een verhuizing doen 

wij ons best om de straat tijdelijk toegankelijk te maken. 

Neem hiervoor contact op via 

KorfmakersstraatSB@rotterdam.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faseringstekening en locatie containers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie of vragen  
Heeft u vragen over de werkzaamheden in de straat? Of 
heeft u een opmerking of een klacht? Dan kunt u mailen 
naar KorfmakersstraatSB@rotterdam.nl 
 
Heeft u vragen over de stadsverwarming? Voor 
informatie over de werkzaamheden van Eneco kunt u 
mailen naar werkenaanwarmte@eneco.com of bellen met 
Eneco op (088) 8955 500, bereikbaar op werkdagen van 
8.00 tot 17.00 uur.  
 
Heeft u vragen over uw huurwoning van Havensteder? 
Voor vragen over uw woning en het aardgasvrij maken van 
de woningen van Havensteder, kunt mailen naar 
aardgasvrijbotu@havensteder.nl of bellen naar (010) 890 
25 25.  
 
Heeft u vragen over Aardgasvrij BoTu? Meer informatie 
over Bospolder-Tussendijken Aardgasvrij vindt u op de 
website www.duurzaam010.nl/botu.  

Met vragen over het aardgasvrij maken van BoTu kunt u 

ook mailen naar de gemeente op e-mailadres 

botu.aardgasvrij@rotterdam.nl. Of bel naar (010) 267 90 

06. 
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Fase             

Korfmakersstraat (tussen de Schiedamseweg 

en de Gijsinglaan) 

 

Periode werkzaamheden:  

22 augustus 2022 t/m eind december 2022 

 

Locatie van de restafvalcontainer en de 

textielcontainer 
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