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Geachte mevrouw, heer,
Zoals u wellicht al vernomen hebt via de informatiebijeenkomst bij de
bewonersorganisatie BOOG van afgelopen juni en artikelen in de kranten vindt er
onderzoek plaats naar de haalbaarheid van de herinrichting van de ’s-Gravendijkwal
en de Henegouwerlaan tussen de Rochussenstraat en het Weena.
Doel van het project is het creëren van meer buitenruimte en het verbeteren van het
leefklimaat door het verlengen van de verdiepte onderdoorgang bij de Mathenesserlaan
tot voorbij de kruising met de 1e Middellandstraat. Tussen de 1e Middellandstraat en de
kruising Weena - Beukelsdijk komt de weg weer omhoog.
Ter voorbereiding van het verdere gemeentelijke besluitvormingsproces over dit
project vindt in de komende maanden onderzoek plaats ‘op straat’. Deze brief
informeert u daarover.
Begin juli heeft het college van B en W aan de dS+V verzocht op korte termijn duidelijkheid te
geven over de haalbaarheid van het project. Hiervoor vindt bureauonderzoek plaats. Een
aantal zaken dient echter ook ‘op straat’ onderzocht te worden. De gemeentelijke diensten
zijn daar de komende maanden mee bezig. Het zwaartepunt van het onderzoek is in
september.
Soorten onderzoeken
Vanaf begin september tot eind oktober is de Dienst van Gemeentewerken bezig met
sonderingen en boringen in de straat. Ook maakt Gemeentewerken vanaf de openbare weg
een eerste inventarisatie van panden en objecten in de projectomgeving.
Onderzoek naar de ondergrond wordt onder meer uitgevoerd met een sondeerwagen: een
vrachtwagen met een container achterop waaruit een pen de grond in gaat om te bepalen
hoeveel draagkracht de grond heeft. Ook worden grondboringen uitgevoerd om te kijken
welke samenstelling de bodem heeft.
De inventarisatie van de panden in de omgeving wordt pas in detail uitgevoerd als het besluit
genomen is om dit project daadwerkelijk door te laten gaan. Voor de huidige fase van de
voorbereiding is een visuele opname van de buitenkant van panden voldoende.
Huisbezoeken worden niet gedaan.
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Communicatie en informatie
Zodra meer duidelijkheid te geven is over de voortgang van het project wordt u daarover
geïnformeerd. Wanneer het project in de uitvoeringsfase komt, wordt de communicatie
uitgebreid. Hebt u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen dan kunt u tijdens
kantorenuren contact opnemen met Sjoerd Ennenga van de afdeling Communicatie van
Gemeentewerken, telefoonnummer (010) 4894631 of per mail via
s.ennenga@gw.rotterdam.nl. Buiten werktijden kunt u bellen met 0800-1545 of 14010.

Met vriendelijke groet,
De algemeen directeur van Gemeentewerken Rotterdam
(voor deze)

drs. F. Marquart
Werfmanager Centrum en Delfshaven

