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In 2019 en 2020 vervangt de gemeente Rotterdam het 

asfalt op de Prins Alexanderlaan tussen de 

Rietkerkweg en de Hoofdweg. Deze werkzaamheden 

worden in drie fasen uitgevoerd. 

 

Vanaf 23 april 2019 starten de werkzaamheden van de 

eerste fase tussen de Rietkerkweg en Prinsenlaan. 

 

Wat gaan we doen? 

We vervangen in deze periode het asfalt tussen de 

Rietkerkweg en de Prinsenlaan. Tegelijkertijd voert de RET 

werkzaamheden uit rondom de metro-overgang 

Prinsenlaan. Deze werkzaamheden duren naar 

verwachting tot en met 7 juni.  

 

Bereikbaarheid 

De Prins Alexanderlaan is dan tussen de Rietkerkweg en 

de Prinsenlaan in beide richtingen afgesloten voor 

doorgaand verkeer. Fietsers worden waar nodig omgeleid. 

Het IJsselland ziekenhuis blijft bereikbaar voor bezoekers 

en hulpdiensten.  

 

Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Jacques 

Dutilhweg - Boszoom – Hoofdweg. Volg de borden voor de 

omleiding. 

 

 

 

Vervolg Planning 

De gehele maand juli voert Rijkswaterstaat 

werkzaamheden uit aan de A20. 

Na de bouwvak gaan wij weer verder met fase twee van 

het project, dit betreft de werkzaamheden tussen de 

Prinsenlaan en de Grote Beer.  

Vanaf 1 september tot en met half november vervangen wij 

daar het asfalt en komt er in de middenberm een 

natuurvriendelijke wateropvang.  

Ook passen we de verkeerslichten aan op van de kruising 

Henri Evertsenstraat. 

 

Vanaf begin januari 2020 tot en met eind mei voeren we 

fase drie uit en pakken we het laatste gedeelte aan tussen 

de Grote Beer en de Hoofdweg. 

 

De Prins Alexanderlaan blijft wanneer er gewerkt wordt 

tussen de Prinsenlaan – Grote Beer en Grote Beer 

Hoofdweg altijd in één richting bereikbaar naar het 

IJsselland ziekenhuis. Overig verkeer wordt omgeleid.  

 

Overlast 

Er wordt gewerkt van maandag tot en met vrijdag van 

07.00 uur tot 19.00 uur gewerkt.  

Incidenteel kan er langer doorgewerkt worden in de avond, 

nacht of in de weekenden.  

 

 

In deze nieuwsbrief informeren wij u 

over de werkzaamheden en verkeers-

situatie van 23 april tot en met 7 juni 

2019. 
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Helaas is niet te voorkomen dat u (geluid-)overlast 

ondervindt van deze werkzaamheden. Wij doen er alles 

aan om de hinder tot een minimum te beperken.  

Slecht weer of andere omstandigheden kunnen het werk 

belemmeren. In dat geval is het mogelijk dat de 

werkzaamheden langer duren of de planning aangepast 

moet worden.  

Informatie 

Voor meer informatie, vragen en/of klachten kunt u bellen 

met Michelle Groeneweg, afdeling Communicatie, 

gemeente Rotterdam, telefoonnummer 010 – 267 47 26  

of per mail m.groeneweg1@rotterdam.nl. 

 

 

 

 

 

 

Omleiding Prins Alexanderlaan Midden fase 1  

 

Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Jacques Dutilhweg - Boszoom – Hoofdweg en omgekeerd.  Volg de 

borden voor de omleiding. 
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