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        Maastunnel
Door de renovatie van de 
Maastunnel is de tunnel 
richting Zuid nog tot 
eind juli dicht. Daarna 
moeten alle nieuwe in-
stallaties worden getest. 
Hiervoor is het nodig de 
tunnel van eind juli tot 
halverwege augustus 
af te sluiten in beide 
richtingen. In september 
is de Maastunnel weer 
open voor autoverkeer. 
Dan start de renovatie 
aan de fiets- en voetgan-
gerstunnel. 

        Coolsingel
De Coolsingel blijft heel 2019 
dicht voor verkeer van het 
Churchillplein naar het Hof-
plein. In het eerste kwartaal 
van 2019 zijn er extra afslui-
tingen op het Churchillplein. 
Er is alleen verkeer mogelijk 
van de Coolsingel naar de 
Schiedamsedijk. En van de 
Coolsingel naar de West-
blaak. 
Na het openstellen van de 
Maastunnel wordt de fase-
ring “omgeklapt”. Dat bete-
kent dat verkeer dan over 
de nieuwe oostelijke rijbaan 
gaat. Het éénrichtingsver-
keer (richting Churchillplein) 
blijft gehandhaafd.

        A20
Op de A20 zijn er grote 
weekendwerkzaam-
heden gepland in juli en 
september. In juli wordt 
de A20 afgesloten voor 
verkeer richting Hoek 
van Holland. Er wordt 
gewerkt tussen knoop-
punt Gouwe en knoop-
punt Terbregge. Omrijden 
kan dan via de A12 en de 
A13. Tegelijkertijd zijn er 
werkzaamheden tussen 
knooppunt Kleinpol-
derplein en knooppunt 
Kethelplein. Omrijden 
voor die werkzaamheden 
kan via de Ring Zuid en 
via de A13 en A4. 

        Hofplein
De RET vervangt in 
oktober en november 
de sporen op het Weena 
en Hofplein. De werk-
zaamheden zijn nodig, 
omdat de sporen ter 
plaatse harder slijten 
dan verwacht. De werk-
zaamheden worden 
ná de omklap van de 
Coolsingel uitgevoerd, 
en lopen door tot half 
december. 

        Kleiweg – Uitweg
Op de kruising Klei-
weg – Uitweg wordt het 
riool vervangen. Daarna 
wordt de kruising 
opnieuw aangelegd, 
waarbij een aantal 
verkeersonveilige situ-
aties wordt verbeterd. 
De werkzaamheden 
beginnen in augustus en 
duren tot de zomer van 
2020. Tijdens de werk-
zaamheden rijdt de tram 
een tijdje niet. 

         Prins  
Alexanderlaan

In 2018 is een begin 
gemaakt met groot 
onderhoud aan de Prins 
Alexanderlaan. Het ge-
deelte tussen gemeente-
grens met Capelle en de 
Rietkerkweg is al af. In 
2019 wordt het gedeelte 
tussen de Rietkerkweg 
en de Grote Beer in fases 
aangepakt. In 2020 volgt 
het gedeelte tussen de 
Grote Beer en de Hoofd-
weg.

         Tramspoor Spangen 
– Middellandstraat

De tramsporen op 
de Middellandstraat, 
Vierambachtstraat, het 
Mathenesserplein en de 
Mathenesserdijk zijn aan 
vervanging toe. Dit gebeurt 
in fases tussen van april tot 
en met juni. De tram rijdt 
in die periode via de Claes 
de Vrieslaan en de Mathe-
nesserstraat. Ter hoogte 
van de werkzaamheden 
wordt de weg steeds in één 
richting afgesloten.

         Tramsporen  
Erasmusbrug 

Het tramspoor op de 
Erasmusbrug, aan de 
kant van Feijenoord, 
wordt vervangen. Dit ge-
beurt in het weekend van 
20 - 23 september en in 
het weekend van 27 – 30 
september. Verkeer over 
de brug blijft mogelijk. 
Ter hoogte van de werk-
zaamheden is er maar 
één rijstrook beschik-
baar. Trams kunnen niet 
over de Erasmusbrug. Er 
worden bussen ingezet 
tussen het Wilhelmina-
plein en Keizerswaard.

         Aveling,  
Hoogvliet

In juni en juli wordt er 
op de Aveling, tussen 
de A15 en de Groene 
Kruisweg, gewerkt aan 
een persleiding, het riool 
en het asfalt. Richting de 
Groene Kruisweg is de 
weg volledig afgesloten. 
Verkeer rijdt om via 
Spijkenisse en Rhoon. 
Richting de A15 is er wel 
verkeer mogelijk, maar 
hou rekening met extra 
drukte. 

         NS /  
ProRail

Op drie spoortrajecten 
wordt er een aantal week-
enden gewerkt. Tijdens de 
werkzaamheden rijden er 
geen treinen, maar bussen. 
Het gaat om de volgende 
trajecten:
•  Delft – Rotterdam, drie 

weekeinden in februari, 
augustus en november

•  Gouda – Rotterdam, vier 
weekeinden in april, juni, 
oktober en december

•  Rotterdam Blaak – Rotter-
dam CS in het weekend 
van 8 en 9 juni.
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