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Vanaf 17 juli 2017 start de gemeente met het bouwrijp 
maken van de bouwlocatie De Groene Kaap en de 
herinrichting van het Siloplein.  
De gemeente en de nutsbedrijven voeren samen de 
werkzaamheden uit op de Brede Hilledijk ter hoogte van 
het Siloplein. 
 
Werkzaamheden 
Om de bouw van De Groene Kaap mogelijk te maken 
moeten er diverse kabel- en leidingwerkzaamheden 
worden uitgevoerd. De werkzaamheden bestaan onder 
andere uit het vervangen van het riool, verleggen gas- en 
waterleiding en netspanning. 
Ook wordt het Siloplein opnieuw ingericht. De kruising 
wordt verlegd en voorzien van nieuwe bestrating. 
Het is de bedoeling dat er geen asfalt meer terug komt op 
de Veerlaan. Om te testen welke bestratingsmaterialen 
geschikt zijn voor zwaar verkeer, wordt ter hoogte van de 
Rijnhavenbrug een proefvak aangelegd.  
 
Naar verwachting is het bouwrijp maken van de locatie op  
1 oktober gereed.  
Aansluitend start de bouw van De Groene Kaap. Hierover 
word u nog nader geïnformeerd. 
De werkzaamheden aan het Siloplein zulllen naar 
verwachting eind november 2017 gereed zijn. 

Bereikbaarheid 
De werkzaamheden hebben gevolgen voor verkeer op de 
Brede Hilledijk en het Siloplein. 
Gedurende de uitvoering rijdt het verkeer via een tijdelijke 
bypass vanaf de Brede Hilledijk ter hoogte van het Siloplein 
naar de Veerlaan tot aan de Fenix bouwlocatie. 
De tijdelijke verkeersroute van de wijk, zoals al eerder 
gecommuniceerd, blijft gehandhaafd.  
 
Hinder 

Slecht weer of andere omstandigheden kunnen het werk 
belemmeren. In dat geval is het mogelijk dat de 
werkzaamheden langer duren. Het werk kan  
(geluids)overlast veroorzaken. We nemen maatregelen 
zoals het leggen van loopplanken. Bij een bijzondere 
gebeurtenis, bijvoorbeeld een verhuizing, kunnen wij – in 
de meeste gevallen - de straat tijdelijk toegankelijk maken. 
Neem hiervoor contact met ons op. 
 
Informatie 

Voor meer informatie, vragen en/of klachten kunt u contact 
opnemen met de heer J. van Vlaardingen, afdeling 
Stadsontwikkeling, Ingenieursbureau. Bereikbaar op 
werkdagen tussen 07.30 uur tot 16.00 uur via tel. 010-
4898618 of e-mail: j.vanvlaardingen@rotterdam.nl. 
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