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Via deze nieuwsbrief informeren wij u dat wij maandag 

11 oktober starten met de bouw van een nieuwe 

fietsenstalling aan de Conradstraat naast Rotterdam 

Centraal Station. In juli bent u hierover voor een eerste 

keer geïnformeerd.  

 

Wat merkt u van de werkzaamheden? 

Uitgangspunt bij de werkzaamheden van de fietsenstalling 

is dat het busstation, de stoep en de bestaande 

bromfietsplaatsen tijdens de werkzaamheden in gebruik 

blijven. Het trottoir langs de groene heuvels zal gedeeltelijk 

als werkterrein worden gebruikt maar blijft voor 

voetgangers wel bruikbaar. De werkzaamheden vinden 

plaats vooral ter hoogte van de groene heuvels. Wij doen er 

alles aan om mogelijke overlast tot een minimum te 

beperken.  Onder aan deze nieuwsbrief is een afbeelding 

met daarop het werkterrein bijgevoegd.  

 

Wat gaat er gebeuren? 

Maandag 11 oktober wordt gestart met het afzetten van het 

werkterrein. Op dinsdag 12 oktober starten de 

daadwerkelijke aanpassingen van de openbare ruimte. 

Daarbij wordt eerst de bestaande ruimte opgebroken. 

Daarna volgen de grondwerkzaamheden en de aanleg 

werkzaamheden van de stalling. De inrichting van de 

stalling en de plaatsing van de rekken volgen daarna en tot 

slot worden de groenvoorzieningen geëgaliseerd en wordt 

het werkterrein opgeruimd.  

 

Hoe lang gaat het duren? 

De planning is de stalling medio december in gebruik te 

kunnen nemen. 
 

Waarom is deze fietsenstalling ook alweer nodig? 

Rondom het Centraal Station is er een tekort aan het aantal 

fietsparkeerplekken en bromfietsplekken. Aan de 

noordzijde van het station zijn inmiddels 700 extra plekken 

gemaakt en is de stalling op die plek vernieuwd. Ook zijn op 

het Weena, tussen de tunnelbuizen, tijdelijk 500 extra 

fietsparkeerplaatsen gemaakt. Maar dat is niet voldoende, 

er zijn meer plekken nodig.  

Daarom bouwen wij, in samenwerking met ProRail en NS, 

een nieuwe fietsenstalling aan de Conradstraat naast het 

Centraal Station. Deze stalling krijgt ongeveer 1000 

plekken voor fietsen, bromfietsen, scooters en fietsen met 

een afwijkend formaat, zoals bakfietsen.  

 
Deze nieuwe fietsenstalling aan de Conradstraat zal 

uiteindelijk de 500 plekken van de Weena fietsenstalling 

vervangen.  

 

Bij wie kunt u terecht voor vragen en opmerkingen over 

de uitvoering? 

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de afdeling 

Uitvoering Werken (UW) van de gemeente Rotterdam in 

samenwerking met aannemer Van Beek Infra Groep B.V.  

 

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de uitvoering 

van de werkzaamheden dan kunt u hierover contact 

opnemen via de balie van UW.  

Deze is te bereiken via telefoonnummer 010-4898603 

 

Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met 

de afdeling mobiliteit via mobiliteitso@rotterdam.nl onder 

vermelding van het kenmerk onderaan deze brief.  
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Afbeelding 1. Aanduiding werkterrein  

 


