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Het project  
Er moest een hoop gebeuren bij de reconstructie 
van de Kleiweg en Uitweg in Rotterdam. Onder 
leiding van hoofduitvoerder EVS Infrabouw 
werden de rioleringen, kabels, leidingen en 
tramrails vervangen en werden er verschillende 
werkzaamheden verricht om de verkeersveilig-
heid in de straat te verbeteren.  Voor de 
omwonenden, winkeliers en horecaondernemers 
betekende dit dat zij bijna een jaar lang (van 
augustus 2019 tot juni 2020) middenin een 
bouwput zouden wonen en werken. Het was 
voor de omgeving dan ook een erg ingrijpend 
project. De Kleiweg bevindt zich in een 
dichtbevolkt gebied met veel horeca en winkels. 
Tijdens de werkzaamheden werd de winkelstraat 
in het midden afgezet met grote bouwhekken. 
Om van de ene naar de andere kant van de 
straat te komen, moest het winkelend publiek 
ver omlopen. Hierdoor bleven veel klanten weg 
en zagen sommige winkeliers hun omzet flink 
dalen.   

Creatief verbinden 
Het is natuurlijk niet de bedoeling dat 
onderhoudswerkzaamheden lokale onder- 
nemers de das omdoen. Bij projecten met 
een behoorlijke impact op de omgeving is 
het volgens omgevingsmanager Rieke van 
Wijngaarden belangrijk dat mensen betrokken 
worden en zich gehoord voelen: “Zelfs rondom 
projecten zoals deze, met veel hinder, kan een 
positieve sfeer ontstaan als je echt luistert naar 
mensen en er voor ze bent.”  

Op de Kleiweg ging ze dan ook oplossingsgericht 
te werk. De bouwhekkenbarricade zorgde er 
bijvoorbeeld voor dat sommige winkels niet meer 
zichtbaar waren. Oplossing: met levensgrote 
portretfoto’s op bouwhekdoeken werden de 
hierdoor getroffen ondernemers in de
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Ik kan me wel onderscheiden

als omgevingsmanager “
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