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Geachte mevrouw/heer,

Stedin is de netbeheerder in uw regio. Wij zorgen voor de aanleg, het onderhoud en de veiligheid van het gas- en

elektriciteitsnetwerk. Om de kwaliteit optimaal te houden, hebben we werkzaamheden in uw buurt gepland. Wij 

realiseren ons dat dit overlast geeft, maar vragen hiervoor uw begrip.

Werkzaamheden

 De werkzaamheden zijn gepland vanaf maandag  19 oktober 2015 tot begin 2016. 

 Afhankelijk van onder meer de weersomstandigheden kan de planning veranderen.  

 Wij voeren de werkzaamheden uit op werkdagen tussen 07:00 en 16:00 uur.  

 De werkzaamheden bestaan uit het vooruitlopend op de geplande werkzaamheden van de gemeente 

vervangen van het oude gasleidingnet voor een nieuw gasleiding net.

 De werkzaamheden zullen gefaseerd in opdracht van Stedin door de firma Van Vulpen worden 

uitgevoerd.

 De monteurs van de firma Van Vulpen zullen voorde huis aansluitleidingen mogelijk ook binnen in de 

meterkast van de woning werkzaamheden uitvoeren.

 De huisaansluitingen vanaf het net zullen in eerste instantie worden vervangen tot de erfscheiding, 

waarna deze op een later tijdstip geheel vervangen gaat worden. Hiervoor worden t.z.t met de 

desbetreffende bewoners aparte afspraken gemaakt.

Planning verschilt per straat

We hebben de werkzaamheden in fasen ingedeeld.  Hieronder ziet u wanneer wij de werkzaamheden in de 

verschillende straten verwachten uit te voeren:  

Fase 1a: Kruising/wegoversteek Kanaalweg ter hoogte van de Bermweg: week 43 

Omleiding autoverkeer onder andere via de Kralingseweg en de Prins Alexanderlaan (gemeente Rotterdam), 

maar ook vanaf het Capelseplein, de Prins Alexanderlaan en de Hoofdweg (gemeente Rotterdam). Volg hiervoor 

de omleidingsborden. Fietsverkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Fase 1b: Kruising/wegoversteek Bermweg (Westzijde): week 44 

Omleiding autoverkeer onder andere via de Kralingseweg en de Prins Alexanderlaan (gemeente Rotterdam). Volg

hiervoor de omleidingsborden. Fietsverkeer wordt ter plaatse omgeleid.
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Fase 1c: Kruising/wegoversteek Bermweg (Oostzijde): week 45

Omleiding autoverkeer onder andere via de Klaas Klinkertkade. Deze is echter niet geschikt voor vrachtverkeer 

c.a. Dit verkeer zal dan via Nieuwerkerk aan den IJssel omgeleid worden. Volg hiervoor de omleidingsborden. 

Fietsverkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Buslijnen:

Buslijn 31 en 37 zal in week 43 (herfstvakantie) een aangepaste route rijden. Raadpleeg de site van de 

RET voor actuele informatie. (www.ret.nl) 

Buslijn 37 zal in week 44 een aangepaste route rijden. Raadpleeg de site van de RET voor actuele 

informatie. (www.ret.nl) 

In Fase 2 worden werkzaamheden in de Bermweg West aangepakt. Deze worden opgesplits in de zuid en noord 

zijde. Voor deze werkzaamheden is een halve wegafzetting noodzakelijk wat mogelijk ook vertraging in de 

doorstroming tot gevolg zal hebben.

Fase 2a: Bermweg West zuidzijde, van Capelese weg tot Bermweg 304 : 

9 november 2015 - 18 november 2015 

Fase 2b: Bermweg West noordzijde, van Capelese weg tot de Freesiastraat : 

18 november 2015 - 27 november 2015

Fase 3: Capelseweg even zijde vanaf de Bermweg tot aan het Gemaalpad : 

30 november 2015 tot naar verwachting 31 januari 2016 

In de bijlage vindt u een plattegrond waarop indicatief de locaties van de werkzaamheden zijn aangegeven.

Verkeersmaatregelen

Tijdens de werkzaamheden kunt u verkeershinder ondervinden. Het kan zijn dat uw straat in deze periode geheel 

of gedeeltelijk niet berijdbaar is. Houdt u er ook rekening mee dat het parkeren van auto’s moeilijk kan zijn. Wij 

streven ernaar de overlast tot een minimum te beperken.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Op werkdagen van 8.00 – 16.30 uur kunt u bellen met Stedin,

via telefoonnummer 0800 258 2588 of stuur een e-mail naar: FM_Delft_Intake@Stedin.net.

Met vriendelijke groet,

Koen Verbogt

Directeur Aanleg & Vervanging



Bijlage: Locatiebeschrijving.

De werkzaamheden vinden plaats in de Capelseweg te Capelle aan den IJssel.

Bron: Google Maps
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