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Op 15 maart aanstaande start Eneco met het
vervangen en verleggen van warmteleidingen
(stadsverwarming) in de Willem Buytewechstraat
en directe omgeving. Aanleiding hiervoor is het
bouwrijp maken van de plek waar nieuwbouw
komt naast De Machinist. In het kader hiervan
verhuizen ook de Viskantine en De Nieuwe Tuin.

Eneco project 1
In opdracht van Eneco vervangt aannemer Nijkamp
de warmteleidingen in de Willem
Buytewechstraat/Coolhaven in Rotterdam.
Voor het project worden de leidingen vervangen
tussen de inlaat naast het gemaal van
Hoogheemraadschap Delfland (vlakbij het water) en
de werkplaats van de toneelschool aan de Willem
Buytewechstraat.  Ze werken hier in 3 fases, zodat de
overlast voor de omgeving minimaal is en de
parkeergarage van het gebouw Puntegale
toegankelijk kan blijven.

Omleidingsroutes en afsluitingen worden duidelijk
aangegeven door middel van verkeersborden.
De werkzaamheden staan gepland van maandag 15
maart 2021 tot en met vrijdag 23 juli 2021.

Fase 1: 15 maart tot 26 maart

Lees verder op de achterkant

In deze nieuwsbrief informeren wij u over

werkzaamheden in en rond het westelijk

deel van de Willem Buytewechstraat

Maart – september 2021

Werkzaamheden Willem
Buytewechstraat i.v.m. nieuwbouw
bij De Machinist
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Fase 2: 5 april tot 26 mei

Fase 3: 31 mei tot 23 juli

Meer informatie
Meer informatie over dit project en over waar u als
direct omwonende rekening mee moet houden vindt
u op de website die aan het eind van deze brief
genoemd wordt. Heeft u dan nog vragen? Neem dan
contact op met Ralph Kleinendorst van aannemer
Nijkamp, via 06 – 557 227 87 of Eneco projectleider
Robert-Jan Niewenhuis, via 06 – 514 131 12,
bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 16:00 uur.

Eneco project 2
Aansluitend hierop zal Eneco werkzaamheden
uitvoeren aan de warmteleiding in de rotonde op het
kruispunt van de Willem Buytewechstraat en Pieter
de Hoochweg. Deze werkzaamheden zullen in
augustus en september 2021 plaatsvinden en naar
verwachting flinke consequenties hebben voor de
verkeerscirculatie in de wijk. Voorafgaand aan die
werkzaamheden, wordt door Eneco een nieuwe
bewonersbrief verspreid.

Viskantine en De Nieuwe Tuin
In verband met de nieuwbouw en voorbereidende
werkzaamheden verhuizen De Viskantine en

bewonersinitiatief De Nieuwe Tuin gedurende circa 3
jaar naar een plek aan de kade van de Coolhaven, net
buiten het huidige parkeerterrein achter de
Machinist. Op deze manier blijft een aantrekkelijke
plek voor bewoners en bezoekers gewaarborgd.
Samen met de gemeente wordt bekeken hoe deze
belangrijke twee voorzieningen kunnen worden
geïntegreerd in het toekomstige parkje op deze plek.

Nieuwbouw Kavel de Machinist (Coolbase)
Ontwikkelaar FSD en de gemeente werken op dit
moment hard aan het voorlopig ontwerp voor het
bouwwerk. In april zal hierover een
bewonersbijeenkomst worden georganiseerd. U
ontvangt hiervoor een aparte uitnodiging.

Relatie met herinrichting Willem Buytewechstraat
– Pieter de Hoochweg
De werkzaamheden van Eneco lopen vooruit op de
plannen voor de herinrichting van de gehele Willem
Buytewechstraat en Pieter de Hoochweg. Voor deze
herinrichting zijn op basis van twee
informatiemarkten de uitgangspunten vastgesteld.
Over het uitgewerkte plan voor deze straten
(voorlopig ontwerp) zal in mei/juni 2021 weer
participatie met bewoners plaatsvinden.

Informatie
Meer informatie over al deze projecten kunt u
terugvinden op de webpagina
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/kavel-de-
machinist/

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen
hebben aan de gemeente, dan kunt u per mail contact
met ons opnemen via coolhaveneiland@rotterdam.nl


