
Renovatie Roseknoop

Bereikbaarheid en  
bevoorrading winkels
Van 9 januari 2023 tot eind september 2024 zijn er werkzaamheden aan de Roseknoop. Hier komen de 2e Rosestraat, 
Beijerlandselaan, Laan op Zuid en het Varkenoordseviaduct samen. Er zijn afsluitingen voor autoverkeer, tram en bus. 
Winkels, horeca en andere voorzieningen blijven bereikbaar. Wel kan het zijn dat bezoekers en leveranciers een omweg 
moeten nemen. In deze flyer leest u hoe. 

Beijerlandselaan en Hilledijk
•  Van 9 januari 2023 tot eind september 2024 is de 2e Rosestraat afgesloten voor autoverkeer, tram en bus. Het deel tussen

de Laan op Zuid en het Albeda College gaat eind december 2023 weer open. 
• Van 9 januari tot 1 november 2023 is de Hilledijk afgesloten vanaf de Putselaan tot de Martinus Steijnstraat.

De Beijerlandselaan is niet bereikbaar vanaf de Laan op Zuid, 2e Rosestraat en Putselaan. De Beijerlandselaan is wel bereikbaar  
vanuit andere richtingen. Leveranciers rijden vanuit de richting Molenvliet - Randweg of Zuidplein – Strevelsweg - Groene Hilledijk  
de Beijerlandselaan in. Op de Beijerlandselaan (aan de kant van de 2e Rosestraat) komt een keerlus voor auto’s en vrachtwagens  
(16,50 meter trekker met oplegger). Er komt een laad- en loszone.

Putselaan
Op de Putselaan komt een keerlus ter hoogte van de Hilledijk. Leveranciers mogen binnen bepaalde tijden gebruik maken van de route 
voor hulpdiensten. Van tevoren kan gebeld worden met het projectteam Roseknoop op 06 41550087 voor het regelen van toegang  
voor leveranciers. 

Afsluitingen auto, tram en bus 



Laan op Zuid en Vuurplaat 
Van 1 mei tot eind oktober 2023 zijn de Laan op Zuid (vanaf de Stokerstraat) en het Varkenoordseviaduct afgesloten. Er komt een keerlus 
bij de Stokerstraat en Katadreuffestraat. Het bevoorradingsverkeer rijdt dan vanaf de Erasmusbrug via de Laan op Zuid tot de keerlus. 
Vrachtwagens tot maximaal 16,50 meter (trekker met oplegger) kunnen hier overheen.

Let op: in de bouwvak (24 juli tot en met 11 augustus 2023) vervangt de RET de tramrails in de middenberm bij de Vuurplaat/ 
Paul Krugerstraat. Het Spoorweghavenplein is deze periode bereikbaar via de keerlus bij de Stokerstraat en Katadreuffestraat.  

Veranda/Stadionweg 
Van 1 mei tot eind oktober 2023 zijn de Laan op Zuid (vanaf de Stokerstraat) en het Varkenoordseviaduct afgesloten. Verkeer uit noordelijke 
richting (Erasmusbrug) wordt omgeleid via de Posthumalaan, Maashaven Oostzijde, Dordtselaan, Strevelsweg, Bree, Breeweg, Coen 
Moulijnstraat en Stadionweg.

Vanuit zuidelijke richting (A15, A16, Barendrecht, Ridderkerk) blijven de Veranda en Stadionweg bereikbaar. 

Oranjeboomstraat
Winkels en voorzieningen op de Oranjeboomstraat blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar vanaf de noordkant via de Erasmusburg 
en Stieltjesstraat. Vanaf de zuidkant blijft de straat bereikbaar via de Olympiaweg/Stadionweg en Korte Stadionweg. 

 




Alles blijft bereikbaar
 Wel afsluitingen, omleidingen 
en langere reistijd voor  
auto, tram en bus
Actuele verkeersinformatie: 
Rotterdamonderweg.nl
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