22 april 2020, Rotterdam

Geachte heer/mevrouw,

Tennet gaat de komende tijd het hoogspanningsnet in uw omgeving uitbreiden. Dit is nodig om
de leveringszekerheid voor nu en in de toekomst te garanderen. Vanwege deze werkzaamheden
worden in uw straat of in de nabijheid van uw pand graaf- of booractiviteiten verricht. Hieronder
leest u uitvoeriger wat de werkzaamheden inhouden en waarom deze nodig zijn.
De uitbreiding van het hoogspanningsnet betreft de aanleg van een nieuwe 150 kVkabelverbinding tussen hoogspanningsstation Rotterdam Centrum en hoogspanningsstation
Rotterdam Marconistraat. Deze nieuwe 2,5 km lange 150 kV-verbinding wordt de komende
maanden aangelegd door BAM Infra Energie & Water.
Voor meer informatie over het project kijk op www.tennet.eu/rotterdam
Planning van de werkzaamheden
Volgens de huidige planning starten medio april 2020 al enkele voorbereidende werkzaamheden
zoals het plaatsen van verkeersmaatregelen en inrichten van bouwplaatsen. Aansluitend volgen
de boringen voor de aanleg van de 150 kV-kabel.
De eerste boringen in de nabijheid van de Keileweg starten na 6 mei.
- Vanaf het Uniper terrein naar hoogspanningsstation Marconistraat.
- Vanaf de hoek Vierhavensstraat – Keileweg naar de Benjamin Franklinstraat.
- Vanaf de kruising Keileweg – Benjamin Franklinstraat naar het Uniper terrein.
- Vanaf de hoek Keileweg – Vierhavenstraat naar hoogspanningsstation Rotterdam
Centrum.
Volgens de huidige planning wordt de nieuwe kabel circa eind juli 2020 aangesloten. De
planning kan i.v.m. de huidige situatie rond het Corona virus mogelijk nog gaan afwijken. We
blijven de situatie op de voet volgen.
Vanaf 6 mei starten wij met het afsluiten en omleiden van de Benjamin Franklinstraat
tussen de Keileweg en de kruising met de Keilestraat. De ontsluitingsroute is aangegeven in
onderstaande afbeelding. Ook komen er verkeersmaatregelen op de kruising Benjamin
Franklinstraat met de Keileweg tot aan de Vierhavensstraat. De Keileweg wordt op dit deel
eenrichtingsverkeer en is tijdelijk vanuit de richting Vierhavensstraat in te rijden.
Ter plaatse van bedrijf Keilewerf wordt tijdelijk de toerit van de Vierhavensstraat naar de
parallelweg circa 100 meter verplaatst. Fietsers en voetganger kunnen nog wel v.v. van de
Keileweg rechtsaf de Vierhavensstraat in. Op 6 mei worden ook verkeersmaatregelen geplaatst
op de kruising Vierhavensstraat-Speedwelstraat en in de Speedwelstraat.

Bij het Loyd Multiplein komt een open ontgraving en hier zullen wij tijdens het intrekken van de
mantelbuis tijdelijk verkeersmaatregelen treffen langs de Havenkade. Vanaf het
Evenemententerrein start de laatste boring richting hoogspanningsstation Centrum. De boring
komt voor de speeltuin van Cafe Verhip omhoog en gaat vanaf daar met een open ontgraving
achter Café Verhip langs en wordt dan aangesloten op het hoogspanningsstation. Wij kruisen
hiervoor in open ontgraving de Sint Jobsweg. Deze zal kortstondig worden omgeleid.
Wat merkt u van de werkzaamheden
De werkzaamheden vinden plaats in uw directe woon-, werk- en leefomgeving. We proberen
hinder en overlast zoveel mogelijk te beperken, onder andere door alleen op werkdagen tussen
7:00 en 17:00 uur te werken. Tijdens de kortstondige boorwerkzaamheden mogelijk tot 19:00
uur. Wij kunnen echter niet alle hinder wegnemen en naar verwachting zult u door omleidingen
verkeershinder krijgen en tevens hinder op specifieke plaatsen i.v.m. graaf- en
boorwerkzaamheden. Wanneer uw pand door de werkzaamheden tijdelijk minder goed
bereikbaar is worden hierover nadere afspraken gemaakt. We nemen dan tijdig contact met u
op.
Langs de Vierhavensstraat en ter plaatse van het grasveld bij de speeltuin van Cafe Verhip
zullen een aantal kleine bomen worden verplaatst of na afloop van het werk door nieuwe bomen
worden vervangen.
Volg de werkzaamheden in de TenneT BouwApp
Onze werkzaamheden volgen? Dat kan via de TenneT BouwApp. Wij delen hier regelmatig
updates over de voortgang van het project. De TenneT BouwApp is in de Appstore en Google
Play stores te vinden onder de naam: 'TenneT BouwApp'. Vervolgens kiest u in de app het
project Netuitbreiding Rotterdam 150 kV. In de app kunt u ook andere projecten van TenneT
volgen.
Vragen?
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen of opmerkingen
over de uitvoering kunt contact opnemen met BAM via e-mailadres BAMRTC-RTM@BAM.com.
TenneT is te bereiken op 0800 836 63 88 (gratis) of per e-mail servicecenter@tennet.eu Meer
informatie over TenneT is te vinden op www.tennet.eu

Met vriendelijk groet,
namens het team van BAM Infra Energie & Water

Tracé deel TenneT hoogspanningsstation Marconistraat tot hoek Keileweg-Vierhavensstraat
Donker Blauwe lijn zijn de boringen en rood de openontgraving

Tracé deel hoek Keileweg – Vierhavensstraat naar eindpunt Tennet hoogspanningsstation
Centrum

I.v.m. afsluiting Benjamin Franklinstraat komt er voor het achterliggende bedrijventerrein een
ontsluitingsroute via de Keilestraat (de groenelijn in de afbeelding hieronder).
De bereikbaarheid van de overige bedrijven wordt in onderstaande tekening aangegeven met de
borden B.

