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Aan de bewoners van de Willem Passtoorstraat en directe
omgeving te Schiedam.
15/012/MB
Verbouwingswerkzaamheden onderstation ProRail ter
voorbereiding op de ombouw van de Hoekse Lijn.
27 oktober 2015

Geachte mevrouw, meneer,
Hierbij wil ik u infomeren over werkzaamheden aan het onderstation van ProRail aan de
Willem Passtoorstraat. Dit onderstation verzorgt de stroomvoorziening op dit deel van het
spoornet.
Inrichten werkterrein
Deze week (44) wordt gestart met het inrichten van het werkterrein. Dit houdt in dat er op het
terrein van het onderstation een bouwkeet wordt geplaatst en enkele containers met
materiaal en materieel.
In verband met de weinige ruimte wordt de bouwkeet mogelijk buiten de afzetting op de
groenstrook voor de toegangspoort geplaatst.
Verbouwing
Als gevolg van het doortrekken van het uitloopspoor van de metro moet de noord-oost punt
van het onderstation worden ingekort. Dit leidt tot het intern verbouwen van het onderstation
en het verplaatsen van een trafo. Hiermee wordt ruimte gemaakt voor de aanleg van het
nieuwe viaduct.
Onderdeel van de verbouwing is het slopen van een gedeelte aan de oostzijde van het
gebouw met bijbehorende fundatie. De sloopwerkzaamheden staan gepland voor de periode
van 23 november tot en met 18 december 2015. Deze werkzaamheden kunnen
geluidshinder veroorzaken.
Kabelwerk
Door de interne verbouwing van het onderstation en de bouw van het toekomstige viaduct
verandert het tracé van de hoogspanningskabels. Daarom moeten ook de kabels en
leidingen rondom het onderstation worden omgelegd en aangepast.
Bouwverkeer
Het bouwverkeer benodigd voor afvoer en aanvoer van materiaal en materieel rijdt vanaf de
snelweg via de ’s-Gravelandseweg, de Burgemeester van Haarenlaan en Johan
Brakenziekstraat naar de Willem Passtoorweg. Het gaat hierbij om geringe hoeveelheden,
circa twee vrachtwagens per dag.
Bijzonderheden
! De werkzaamheden starten in week 44 en zijn naar verwachting gereed begin
februari 2016.
! De gemeente Schiedam stelt dat zoveel mogelijk moet worden geparkeerd op eigen
terrein.

!
!

Ter plaatse van de inrit van het onderstation worden rijplaten toegepast ter
bescherming van het straatwerk.
De aannemer is verantwoordelijk voor het schoon en verkeersveilig houden van de
openbare weg.

Werktijden
De werktijden tijdens deze verbouwing zijn van maandag tot en met zaterdag van 07.00 uur
tot 19.00 uur. Doorgaans wordt gewerkt op maandag tot en met vrijdag tot circa 16.00 uur.
Hierbij wordt rekening gehouden met overlastgevende werkzaamheden richting de
omgeving.
Weersinvloeden en andere onvoorziene omstandigheden kunnen het werk verstoren, wat
mogelijk kan leiden tot verschuivingen in de planning.
Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met ondergetekende
via telefoonnummer: (06) 53819844 of via e-mail: ahm.bekker@rotterdam.nl.
Meer informatie over het project Hoekse Lijn kunt vinden op de website hoekselijn.mrdh.nl.

Met vriendelijke groet,

Marco Bekker
Omgevingsmanager Hoekse Lijn

