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BOUWNIEUWSBRIEF  

Met deze bouwnieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van de laatste 

ontwikkelingen rondom de renovatie- en nieuwbouwplannen voor de State 

Hillegersberg. 

 

 

 

 

 

Stand van zaken renovatie en nieuwbouw 
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Na de verhuizing van de verschillende 

bedrijfsonderdelen vanuit het middelste 

gebouwdeel (Strauss laagbouw) naar de 2de 

verdieping van Mozart, zijn er diverse 

voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.  

Hierdoor is het gebouwdeel Strauss laagbouw 

vrijgespeeld en gereed gemaakt voor de 

aanstaande sloopwerkzaamheden. Zo is de 

brandmeldinstallatie aangepast en is de 

gasaansluiting van het gebouw omgezet 

waarmee er groen licht is voor het verplaatsen 

van de CV-ketels naar de zeecontainer die in de 

tuin is geplaatst. Dit tijdelijke ketelhuis wordt 

komende week (naar verwachting donderdag of 

vrijdag) in gebruik genomen. 

Komende week wordt het middelste gebouwdeel, 

daar waar nu ook de hoofdingang is, verder 

afgesloten en losgekoppeld van de overige 

gebouwdelen Mozart en Strauss hoogbouw. De 

nieuwe, tijdelijke entrees van het Mozart en het 

Strauss gebouw, zijn inmiddels ook gereed voor 

gebruik. En ook de bewegwijzering is aangepast 

op deze nieuwe situatie! 
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Planning werkzaamheden 
Aanstaande dinsdag 16 juli worden er stofschotten 

geplaatst die ervoor zorgen dat het middelste 

gebouwdeel (Strauss laagbouw) echt wordt 

afgezonderd van de rest van het gebouw. Er is dan 

geen verbinding meer tussen Mozart en Strauss 

anders dan via de loopbrug. 

 

De receptie is afgelopen vrijdag verplaatst naar het 

Trefpunt. De entree van huisartsenpraktijk Bergse 

Bos blijft vooralsnog op de huidige plek! 

 

 Hoofdingang gaat dicht 

Met ingang van maandag 15 juli 2019 wordt de 

huidige hoofdingang afgesloten voor gebruik. 

Vanaf dat moment kan gebruik gemaakt worden 

van de tijdelijke entrees van Mozart en Strauss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de laatste pagina van deze bouwnieuwsbrief 

treft u een plattegrond van het gebouw met 

daarop aangegeven de nieuwe, tijdelijke entrees 

en de nieuwe opstelplaats voor hulpdiensten en 

taxibedrijven.  
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Bereikbaarheid 
In de vorige nieuwsbrief informeerde wij u over 

de bereikbaarheid van deze bedrijven. Hieronder 

nogmaals een weergave van de belangrijkste 

telefoonnummers.  

 

 

 

 

Dit is slechts een impressie.  
Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.  

 

Voor de State Hillegersberg is een eenvoudige 

webpagina ontwikkeld. Op www.destate.nl kunt 

u meer lezen over de organisaties die binnen de 

locatie actief zijn.  

 

Inloopbijeenkomst 
Een renovatie van een gebouw brengt altijd 

overlast met zich mee. Uiteraard proberen wij u 

tijdig en zo goed mogelijk te informeren over deze 

werkzaamheden. Er kunnen in de komende periode 

echter situaties ontstaan die onverwacht toch net 

anders lopen dan op voorhand bedacht of 

afgestemd. We doen ons uiterste best om dit zo 

veel als mogelijk te voorkomen en wij vragen uw 

begrip voor deze situatie!  

Aanstaande woensdag 17 juli 2019 van ca. 16.00 

uur tot 18.00 uur (aansluitend aan de Bingo) is er 

voor bewoners, clienten en medewerkers een 

inloopbijeenkomst georganiseerd. 

 

Graag informeren wij u dan over de planning, de 

verdere aanpak en de logistiek van de sloop- en 

demontage werkzaamheden en de inrichting van 

de bouwplaats. 

 

Website 
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de State Hillegersberg - Van Beethovenlaan 60 Rotterdam - bestaande situatie 
 

 

 
de State Hillegersberg - Van Beethovenlaan 60 Rotterdam - nieuwe (interim) situatie 


