
Verkeerslichten
Vondelingenweg en Gaderingviaduct

Vanaf maandag 22 augustus 2022 start de
gemeente Rotterdam met het vervangen van
de verkeerslichten op zes kruisingen op de
Vondelingenweg en het Gaderingviaduct.  Dit
is nodig omdat de verkeerslichten oud en
versleten zijn. We werken steeds op één
kruising en gaan pas naar de volgende als die
klaar is. De werkzaamheden duren uiterlijk tot
en met maandag 17 oktober 2022. In deze
brief informeren wij u over de planning en
bereikbaarheid.
 
Wat gaan we doen?
We gaan de oude verkeerslichten op de kruisingen van
de Vondelingenweg met de Oud Pernisseweg, de toerit
A4, de Butaanweg en het Gaderingviaduct vervangen. En
ook de verkeerslichten op de beide kruisingen van het
Gaderingviaduct met de toerit en afrit A15.
 
Voor de nieuwe verkeerslichten zijn nieuwe masten,
lampen, kabels en detectielussen nodig. Om het werk
goed uit te kunnen voeren, sluiten we delen van de weg
af. In het wegdek maken we nieuwe detectielussen om
het verkeer te meten. Deze meten het verkeer nog beter
en zorgen ervoor dat de verkeerslichten nog veiliger zijn.

 
Planning en werktijden
We werken als gezegd één-voor-één de kruisingen af. De
planning van de werkzaamheden is als volgt:
-          Maandag 22 augustus t/m vrijdag 2
september: Vondelingenweg-Oud Pernisseweg.
-          Vrijdagavond 2 t/m maandagochtend 5
september: Vondelingenweg-toerit A4.
-          Maandag 5 t/m vrijdag 16 september:
Vondelingenweg-Butaanweg.
-          Vrijdagavond 16 t/m maandagochtend 19
september, vrijdagavond 23 t/m maandagochtend
26 september en vrijdagavond 30 september t/m
maandagochtend 3 oktober: Vondelingenweg-
Gaderingviaduct.
-          Vrijdagavond 7 t/m maandagochtend 10
oktober: Gaderingviaduct-toerit A15.
-          Vrijdagavond 14 t/m maandagochtend 17
oktober: Gaderingviaduct-afrit A15.
 
Voor de werkzaamheden worden afzettingen geplaatst.
Ook zullen we de benodigde bebording en tijdelijke
verkeerslichteninstallaties neerzetten.
 
 



De werkzaamheden aan de verkeerslichten duren tot
uiterlijk maandagochtend 17 oktober. We werken zo veel
mogelijk overdag van zeven uur ‘s ochtends tot vijf uur in
de middag. Mochten de werkzaamheden onverhoopt
tegenzitten, dan is het mogelijk dat we langer moeten
doorwerken tot in de avond of de nacht. Wij doen ons
best om dit zoveel mogelijk te beperken.
 
Wat merkt u ervan?
Het vernieuwen van de verkeerslichten, evenals het aan-
en afvoeren van materialen door werkverkeer, kan
overlast veroorzaken.
 
De gemeente en de aannemer doen er alles aan om de
overlast zoveel mogelijk te beperken. We kunnen dit
helaas niet helemaal voorkomen. Omstandigheden zoals
slecht weer kunnen ervoor zorgen dat de
werkzaamheden iets langer duren dan gepland.
 
Bereikbaarheid
Automobilisten
Op de kruisingen Vondelingenweg-Oud Pernisseweg
en -Butaanweg werken we doordeweeks én in het
weekend. We sluiten daarbij rijstroken af, maar alle
rijrichtingen blijven mogelijk. Tijdelijke verkeerslichten
zorgen ervoor dat het veilig is.
 
Bij de overige vier kruisingen werken we alleen in de
weekenden. Bij deze vier kruisingen zijn tijdens het
werk niet alle rijrichtingen mogelijk. Dat is nodig om het
werk veilig uit te kunnen voeren. De omleidingsroutes
worden met borden aangegeven.
 
Indien nodig zetten wij verkeersregelaars in om de
doorstroom te bevorderen. Houd rekening met extra
reistijd, voornamelijk in de weekenden.
 
Fietsers 
Tijdens de vervanging van de verkeerslichten op de
Vondelingenweg-Gaderingviaduct in de drie
opeenvolgende weekenden vanaf 16 september, worden
tijdelijke verkeerslichten geplaatst. Zo kunnen fietsers
veilig oversteken van en naar het Gaderingviaduct/
Hoogvliet.

Actuele informatie
De beperkte doorstroom en afsluitingen kunnen invloed
hebben op uw reistijd. Check daarom
rotterdamonderweg.nl/vondelingenweg voor de
snelste route naar uw bestemming. Wilt u op de hoogte
blijven van de werkzaamheden? Houd het Twitter en
Facebook-kanaal @Rdamonderweg in de gaten.
 
 

Heeft u vragen over deze brief?
Neemt u dan contact met ons op via www.rotterdam.
nl/loket/vraag of bel naar 14010.


