
metselwerk en de natuurstenen 
afdekrand hersteld. De werkzaam-
heden worden in twee fases uitge-
voerd. Door deze werkzaamheden 
moet een aantal bomen worden 
gerooid. De rooivergunning is 
inmiddels verleend en er is een 
herplantplicht opgelegd. In het 
definitief ontwerp herinrichting 
Spangesekade staan de locaties van 
de nieuwe bomen.

Fase 1 kademuren
Op 15 juni wordt gestart met de 
werkzaamheden aan kademuren 
vanaf de Spangesekade (ter hoogte 
van de Mathenesserdijk 200) tot iets 
voorbij de Mathenesserbrug. Daarna 
wordt het gedeelte aangepakt tussen 
de Mathenesserdijk nummer 200 en 

Uitnodiging

Rotterdam.nl/kademurendelfshavenseschie 

Mei 2015

Werkzaamheden Delfshavense Schie 
en Spangesekade
Graag nodigen wij u uit voor een inloopavond over de werkzaamheden aan de kademuren Delfshavense Schie. 
Daarnaast worden enkele kleine wijzigingen in het definitief ontwerp herinrichting Spangesekade toegelicht. 

Er is die avond geen programma, u 
kunt dus elk moment binnen lopen. 
Deskundigen van de gemeente zijn 
aanwezig om de plannen toe te 
lichten en om uw vragen te beant-
woorden. 

Werkzaamheden kademuren 
De gemeente Rotterdam gaat de 
houten schermen van de kademuren 
in de Delfshavense Schie vervangen 
door kunststof schermen. Het gaat 
om een totale lengte van 990 meter. 
Daarnaast worden het beschadigde 

Kenmerk: AS15/12231 15/0037982

Datum: 4 juni 2015
Tijd:  tussen 18.00 en 20.00 uur 
Locatie: Schiezicht 
 Mathenesserdijk 272b



Fase 2 
vervangen schermen kademuren

Fase 1 
vervangen schermen kademuren 

Mathenesserdijk nummer 328. 
Deze werkzaamheden zijn medio 
oktober 2015 gereed.

Fase 2 kademuren
In november 2015 start fase 2 van 
het vervangen van de schermen van 
de kademuren. Dan wordt het deel 
van de kade tussen Mathenesser-
brug en Beukelsbrug aangepakt. Het 
werk duurt tot juni 2016. Bewoners 
en ondernemers uit die omgeving 
worden in een later stadium geïnfor-
meerd over de werkzaamheden.

Definitief ontwerp herinrichting 
Spangesekade
De gemeente heeft het definitief 
ontwerp voor de herinrichting 
Spangesekade inmiddels vastge-
steld. 
De herinrichting gaat pas later dit 
jaar van start. Bewoners en onder-
nemers worden hierover van te 
voren geïnformeerd.

Kijk voor actuele informatie op 
www.rotterdam.nl/
kademurendelfshavenseschie. 

Hier vindt u ook de verleende 
rooivergunning en het definitief 
ontwerp herinrichting Spangese-
kade.

Graag tot 4 juni.
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