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Werkzaamheden Grindweg/Bergweg-Zuid

Geachte heer/mevrouw,
Zoals u wellicht heeft opgemerkt zijn de werkzaamheden voor de nieuwe A16 Rotterdam in uw buurt gestart.
Afgelopen weken hebben er graafwerkzaamheden plaatsgevonden bij diverse watergangen en ook de
komende periode staan er werkzaamheden op de planning in uw omgeving. In deze brief informeren wij u
daarover.
Aanbrengen duikers en omleidingsroute verkeer
Tussen het gemaal en Bergweg Zuid 110 treffen we voorbereidingen voor het aanbrengen van twee duikers.
Een duiker is een constructie die watergangen met elkaar verbindt. Een van de duikers is een faunaduiker,
een onderdoorgang voor kleine tot middelgrote dieren. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren zal de
huidige doorgang van de Grindweg/Bergweg-Zuid worden gestremd. We leggen een tijdelijke Bosweg aan,
zodat het verkeer toch kan passeren (zie afbeelding 1).
Planning
Vanaf medio april tot en met juni maakt het verkeer gebruik van de tijdelijke Bosweg. Er is inmiddels gestart
met het aanbrengen van zand voor het inklinken van de ondergrond voor de tijdelijke Bosweg.
Wat betekent dit voor u?
Ten behoeve van de duikers brengen wij damwanden en palen aan. We gebruiken hiervoor een trillingsvrije
en geluidsarme methode. Onze aanwezigheid zal hoe dan ook worden opgemerkt en wellicht voor hinder
zorgen in uw omgeving.
Bouwweg en gelijkvloerse kruising Grindweg
Langs het hele tracé van de nieuwe A16 Rotterdam komt een vrijliggende weg voor het bouwverkeer.
Hierdoor wordt het vrachtverkeer gescheiden van het reguliere verkeer. Om de Grindweg te kruisen, leggen
we voor het bouwverkeer een tijdelijke brug aan over de Grindweg. Het gewone verkeer passeert onder de
brug door. Tot de tijd dat er nog geen vrijliggende bouwweg is, zal het bouwverkeer de Grindweg gelijkvloers
kruisen (zie afbeelding 2):
• De gelijkvloerse kruising wordt gebruikt tussen 9:00 en 16:00 uur, buiten spitstijden.
• De kruising heeft geen functie als in- of uitrit en wordt alleen gebruikt voor het kruisen van verkeer.
• Overstekend bouwverkeer vindt plaats onder begeleiding van verkeersregelaars.
Planning
Vanaf eind maart wordt het zand aangebracht voor het inklinken van de bouwweg. Naar verwachting zal de
brug over de Grindweg na de zettingsperiode in november 2020 in gebruik worden genomen. Tot die tijd zal
het bouwverkeer en het reguliere verkeer elkaar kruisen via de gelijkvloerse kruising bij de Grindweg.
Wat betekent dit voor u?
Voor de ingebruikname van de tijdelijke Bosweg zal op een nader te bepalen moment de Grindweg een nacht

worden afgesloten. De afsluiting wordt door middel van gele bebording kenbaar gemaakt. We vragen u op te
letten bij de kruising waar het reguliere verkeer het bouwverkeer kruist.
Verbreding huidige Bosweg
Om een veilige aansluiting op de Grindweg te krijgen wordt de huidige Bosweg een stukje verlegd. De
Bosweg blijft toegankelijk voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers worden echter omgeleid via de BergwegZuid en het Bunzingenpad. De bushalte op de Grindweg ter hoogte van de Bosweg wordt een paar meter
richting Rotterdam verplaatst. Deze werkzaamheden starten eind maart/begin april en duren ongeveer 4
weken.
Expo A16 Rotterdam
Wilt u een kijkje nemen achter de schermen van de A16 Rotterdam? Vanaf 10 maart 2020 is de nieuwe
Expo A16 Rotterdam geopend van dinsdag tot en met zondag tussen 10.00 en 17.00 uur. De Expo bevindt
zich bij de Eekhoornplaats aan de Rottebandreef 52 (Bergschenhoek).
Vragen en klachten, waar kunt u terecht?
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Wilt u meer informatie of heeft u vragen over andere
onderwerpen van de A16 Rotterdam? Stuur dan een e-mail naar: a16rotterdam@rws.nl. Of neem telefonisch
contact op met de gratis Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002. Veel informatie staat ook op
onze projectwebsite: www.A16Rotterdam.nl
Met vriendelijke groet,

Eva Zonneveld,
Omgevingsmanager De Groene Boog

Afbeelding 1: vanaf maart tot en met juni 2020 wordt het verkeer
op de Grindweg/Bergweg-Zuid omgeleid via de tijdelijke Bosweg.

Afbeelding 2: transportroutes bouwverkeer waarbij
ter hoogte van de groene pijl het bouwverkeer het
reguliere verkeer tijdelijk kruist. Na ingebruikname
van de tijdelijke brug over de Grindweg vervalt
deze kruising.

Bouwcombinatie De Groene Boog werkt in opdracht van Rijkswaterstaat aan de realisatie van de A16 Rotterdam. De combinatie
bestaat uit de bedrijven BESIX, Dura Vermeer, Van Oord, John Laing, Rebel, Croonwolter&Dros en Mobilis en is verantwoordelijk voor
het ontwerpen, het bouwen en de financiering van het project.

