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Op Katendrecht wordt volop gebouwd en vernieuwd. 
De komende jaren zijn er nog veel bouwactiviteiten 
op Katendrecht en in de Pols. Deze 
werkzaamhedenheden brengen overlast met zich 
mee voor omwonenden, maar waar mogelijk probeert 
de gemeente die overlast zoveel mogelijk te 
beperken. Tegelijkertijd probeert de gemeente de 
verkeerssituatie voor voetgangers, fietsers en 
autoverkeer zo veilig mogelijk in te richten. De 
komende tijd geldt dit vooral voor het Siloplein. 
Vanwege de bouw van appartementencomplex De 
Groene Kaap op Katendrecht wordt het Siloplein 
opnieuw ingericht. De werkzaamheden starten op 9 
oktober aanstaande en de gemeente hoopt ze voor 
de kerst te kunnen voltooien. De herinrichting van het 
verkeersplein is nodig omdat het nieuwe 
appartementencomplex deels op de plek van het 
kruispunt komt te liggen. 
 

Verkeersomleiding 
Om het werk uit te kunnen voeren worden 
voetgangers, fietsers en autoverkeer omgeleid. Zie 
ook het kaartje op de achterzijde van deze flyer. 
Autoverkeer dat over de Brede Hilledijk Katendrecht 
op rijdt wordt ter hoogte van het Siloplein met een 

bypass doorgeleid naar de Fenix bouwlocatie waar 
het de Veerlaan op kan. 
De Brede Hilledijk wordt in beide richtingen 
afgesloten voor doorgaand verkeer. 
Bestemmingsverkeer kan wel vanaf de rotonde 
Rechthuislaan-Tolhuislaan-Wodanstraat de Brede 
Hilledijk op. Voor dit bestemmingsverkeer wordt ter 
hoogte van Brede Hilledijk 155 een keerlus gemaakt.  
Om Katendrecht weer af te kunnen loopt de route via 
de Rechthuislaan en de Wodanstraat naar de 
Maashaven Noordzijde van waar het weer op de 
Hillelaan uit komt.  
 

Voetgangers en fietsers 
Het kruispunt Siloplein wordt geheel afgezet. Voor 
voetgangers komt er een veilige looproute vanaf de 
Veerlaan naar de Brede Hilledijk en de Rode Loper 
richting de Jumbo en metrostation Rijnhaven. 
Fietsers worden omgeleid via de Maashavenstraat en 
de Maashaven-Noordzijde, zoals nu ook al het geval 
is. Wel wordt duidelijk met borden aangegeven hoe 
de omleidingsroute voor fietsers verloopt. 
 
Andere ontwikkelingen 
De afsluiting van de zuidelijke rijbaan van de Brede 
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Hilledijk duurt nog totdat in de loop van 2019 de bouw 
van de Groene Kaap is afgerond. 
Vooral op spitstijden is het moeilijk om van de Kaap 
af te komen. De bouwwerkzaamheden op 
Katendrecht vallen samen met de afsluiting van de 
Maastunnel die ook tot medio 2019 zal duren. 
 

Inloopbijeenkomst 
Op donderdag 5 oktober is er van 19.00 tot 21.00 uur 
een inloopbijeenkomst in Huis van de Wijk ’t Steiger 
aan de Fruitlaan waar men eventuele vragen kan 
stellen over de verkeersomleiding. 

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. 
 
 
 
 
 

 


