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In juni 2020 hebben wij u voor het laatst 
geïnformeerd over de stand van zaken rondom de 
bouw van het Noordelijk Niertje. In die 
nieuwsbrief bent u onder andere op de hoogte 
gebracht van de vaststelling van het 
Inrichtingsplan. In deze nieuwsbrief informeren 
wij u over de uitvoeringswerkzaamheden van dit 
Inrichtingsplan.  
 

In de week van 23 november 2020 starten de 
uitvoeringswerkzaamheden van het Inrichtingsplan. 
Volgens planning zijn de werkzaamheden aan de 
Leendert Butterstraat in het 1e kwartaal van 2021 
klaar. De werkzaamheden omvatten werk aan de 
verharding van de Leendert Butterstraat, de 
verharding van het pad rondom de nieuwe woningen 
aan de Kralingse Zoom en de aanleg van groen- en 
speelvoorzieningen.  
 
Planning en fasering 
De werkzaamheden zijn gefaseerd. De 1e fase betreft 
een deel van de Leendert Butterstraat tussen de 
Witte Spaanstraat en de Klaas Kosterstraat. Deze 
werkzaamheden starten in de week van 23 november 
2020. Dit deel van de 1e fase is volgens planning 

voor Kerst afgerond. In 2021 wordt het werk hervat 
op resterende deel van de Leendert Butterstraat 
tussen de Witte Spaanstraat en de Klaas 
Kosterstraat. Aansluitend zal het gedeelte van de 
Leendert Butterstraat tussen de Klaas Kosterstraat 
en het bruggetje naar Onderlangs worden opgepakt. 
De werkzaamheden aan het wandelpad aan de 
Kralingse Zoom vinden medio 2021 plaats.   
 
Parkeren, een tijdelijke vergunning 
Wanneer de straat is opgebroken, kan daar niet 
geparkeerd worden. U zult uw auto tijdens de 
werkzaamheden elders moeten parkeren.  
Omdat niet iedereen een vergunning heeft om de 
auto op straat te kunnen parkeren, is er de 
mogelijkheid om tijdens het werk voor de deur een 
vergunning te krijgen. Stuurt u daarvoor een mail met 
naam, adres, ISBN nummer en kenteken naar 
noordelijkniertje@rotterdam.nl.  
Tijdens de werkzaamheden kunnen ijzeren rijplaten 
in de weg gelegd worden. Deze zijn alleen voor 
werkverkeer en voor de hulpdiensten.  
 
Laadpalen 
Voor het laden van auto’s hebben we helaas geen 
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ander alternatief dan te verwijzen naar de openbare 
laadpalen in de omgeving: Klaas Kosterstraat en 
Witte Spaanstraat. 
 
Hoogte straatwerk voor woning 
De hoogte van het nieuwe straatwerk van het trottoir 
en de straat is afgestemd op de hoogtes die 
kortgeleden opgemeten zijn. We zetten van tevoren 
de nieuwe hoogte van het trottoir uit met piketjes ter 
hoogte van de erfgrens, zodat de bewoners de 
ophoging van de tuinen en inritten daarop kunnen 
afstemmen. In de nieuwsbrief van juni 2020 is 
aangegeven dat wij na de hoogtemeting elke 
eigenaar zouden informeren over de benodigde 
ophoging per adres. Per abuis heeft dit niet 
aansluitend plaatsgevonden. Mocht u toch inzicht 
willen hebben in die gegevens, dan kunt u deze via 
onderstaand e-mailadres alsnog opvragen.  
Daar waar een hoogteverschil ontstaat tussen de 
bestaande opritten en de nieuwe straat, zal ongeveer 
1 meter van de oprit opnieuw worden gestraat voor 
de toegankelijkheid.  
 
Verplanten bomen 
Een paar bomen ter hoogte van de huidige keerlus in 
de Leendert Butterstraat staan in de weg van het 
fiets-voetpad dat ook de route is voor de hulpdiensten 
naar de woningen aan de zijde van de Kralingse 
Zoom.  
Ondanks dat deze bomen een niet zo grote kans van 
overleven hebben, gaat de gemeente deze bomen 
tóch verplanten. Op dit moment is nog niet bekend 
wanneer het verplanten exact zal plaatsvinden, maar 
het zal in ieder geval in het huidige plantseizoen 
gebeuren.   
 
Huisvuil 
Vuilniswagens kunnen helaas ook niet op het 
werkterrein komen. Het huisvuil wordt opgehaald op 
die plekken waar de vuilniswagen wél kan komen.  
 
Bouwverkeer 
De gemeente heeft de aannemer verzocht om het 
bouwverkeer via de Kralingse Zoom en de 
bouwplaats van de Nederlandse Bouwunie te laten 
rijden. Dit zal zoveel mogelijk gebeuren, tenzij 
onverhoopt NBU bezig is met werkzaamheden op 
deze route. Dan is bij uitzondering bouwverkeer via 

de wijk naar de Leendert Butterstraat mogelijk. 
 
Contact en informatie 
Voor meer informatie of vragen kunt u per e-mail 
contact opnemen: noordelijkniertje@rotterdam.nl 
Of bellen met Sjoerd Ennenga: 06 53802828. 
 

 


