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Het Merwe-Vierhavensgebied (M4H) ondergaat de 

komende jaren een transformatie van (voormalig) 

haven- en industriegebied, naar een plek om te werken, 

wonen en leren. Dat heeft gevolgen voor de inrichting 

van de openbare ruimte. De straten voldoen op dit 

moment niet aan de eisen die een gemengd stedelijk 

gebied met zich meebrengt. De straat die als eerste 

heringericht wordt, is de Keileweg. 

 

Planning en fasering 

De herinrichting wordt gefaseerd uitgevoerd, waarbij er 

afgelopen najaar gestart is met de kruising Benjamin 

Franklinstraat – Keileweg. Sindsdien is er oostwaarts 

gewerkt richting Vierhavensstraat. Op afgelopen 3 mei is 

fase 6 gestart. Dit is de laatste fase van herinrichting en 

betreft de kruising Keileweg – Vierhavensstraat.  

 

De volgende afbeelding geeft het werkgebied weer: 

 

Fase 6 heeft een doorlooptijd van 7 weken en is naar 

verwachting op 18 juni 2021 afgerond. Vanaf dat moment is 

de Keileweg weer opengesteld voor verkeer. 

 

Bereikbaarheid en omleidingsroutes 

Vanaf de Vierhavensstraat is de Keileweg afgesloten voor 

doorgaand verkeer. Tijdens de werkzaamheden blijft de 

bereikbaarheid van de bedrijven gewaarborgd via tijdelijke 

voorzieningen.  

 

Het overige gedeelte van de straat tot en met het kruispunt 

Benjamin Franklinstraat – Keileweg is opengesteld voor 

bestemmingsverkeer.  

 

Beplanting  

Een deel van de zogeheten flexstrook bestaat uit 

groenvakken. De beplanting zal komend najaar, het 

eerstvolgende plantseizoen, worden aangebracht. 

 

Pilot materialisatie  

In de Keileweg is een pilot materialisatie gaande. Dit houdt 

in dat er andere materialen gebruikt worden dan 

gebruikelijk binnen de gemeente. Gedurende twee jaar na 

de oplevering wordt de kwaliteit van de materialen 

gemonitord. Deze monitoring leidt mogelijk tot 

aanpassingen in de materialisatie. 

 

Vragen  

Tijdens de uitvoering van fase 6 is gemeentelijk 

directievoerder Rob Huizinga aanwezig op locatie. Voor 

vragen over de herinrichting kunt u contact opnemen via 

telefoonnummer 06 - 22925438, of 

r.huizinga@Rotterdam.nl. 

 

In deze nieuwsbrief informeren wij u 

over de werkzaamheden in de 

Keileweg. 

Mei 2021 

Herinrichting Keileweg 
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Programmabureau M4H Rotterdam 

Vanuit het programmabureau M4H Rotterdam werken 

gemeente en Havenbedrijf Rotterdam samen om de 

transformatie van een oud havengebied met een rijke 

maritieme en industriële geschiedenis naar een nieuw 

stadsdeel vorm te geven. Wilt u meer informatie over de 

gebiedsontwikkeling van Merwe-Vierhavens? Kijk dan op 

www.m4hrotterdam.nl. 
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