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De gemeente werkt tussen 21 juli en 8 augustus 
2019 aan de vervanging van de 
verkeersregelinstallatie (stoplichten inclusief 
kabels en masten) op het kruispunt 
Terbregseweg – President Rooseveltweg. Deze 
wordt vervangen omdat deze aan het einde van 
de levensduur is.  
De periode van de werkzaamheden valt in de 
school- en bouwvakvakantie. In deze periode is 
de overlast minder doordat er minder verkeer is.  
 
Bereikbaarheid (zie afbeelding en legenda hiernaast) 

De Terbregseweg is tijdens de werkzaamheden in beide 

richtingen open voor alle verkeer. Vanuit het zuiden (vanuit 

Kralingen) kunt u op de Terbregseweg gewoon rechtsaf 

naar de President Rooseveltweg richting Ommoord. 
 

Vanuit Ommoord zal het echter niet mogelijk zijn om naar 

de Terbregseweg te rijden. Automobilisten worden in 

Ommoord omgeleid en verwezen naar de 

omleidingsroutes. Via de Capelseweg kunnen 

automobilisten de A20 op en via de Prins Alexanderlaan 

kunt u richting Kralingen en het Centrum. 

 

Tevens is het niet mogelijk om komend vanuit het noorden 

(Hillegersberg /Molenlaan) op de kruising 

Terbregseweg/President Rooseveltweg linksaf te slaan 

naar Ommoord. Hier wordt u via omleidingsborden 

omgeleid via de Hoofdweg naar Ommoord. 

 

Omleidingen zijn tevens in te zien via 
www.rotterdamonderweg.nl/terbregseweg 

 

Afbeelding bereikbaarheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groen: beide richtingen mogelijk   
Blauw: richting het noorden blijft mogelijk 
Rood: richting het zuiden is het afgesloten 
 
Openbaar vervoer 

Het openbaar vervoer op deze route blijft gewoon 
rijden. 
 
 

In deze nieuwsbrief informeren we u 

graag over de vervanging van de 

verkeersregelinstallatie op het 

kruispunt  

Terbregseweg - Pr. Rooseveltweg.  
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Overlast 
Het werk veroorzaakt (geluid)overlast. Wij beperken 
de hinder zoveel mogelijk. Er wordt gewerkt van 
maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 17.00 uur. 
Incidenteel kan er langer en in het weekend 
doorgewerkt worden. Slecht weer of andere 
omstandigheden kunnen het werk vertragen.  
 
Algemeen 

Bij een bijzondere gebeurtenis, bijvoorbeeld een 
verhuizing, begrafenis of bruiloft kunnen wij in de 
meeste gevallen het afgezette deel van de straat 
tijdelijk toegankelijk maken. Neem hiervoor contact 
met ons op.  
 
Informatie 
Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen 

met de communicatieadviseur van de gemeente 

Rotterdam, mevrouw Hofmeester, 

via email: sf.hofmeester@rotterdam.nl.  
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