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Geachte heer/mevrouw,
In deze brief wil ik u informeren over de werkzaamheden die de komende periode
worden uitgevoerd voor de nieuwe A16 Rotterdam bij de aansluiting op de A13.
Ook informeren wij u over de nieuwe planning voor de afsluiting van de
Hofwijktunnel en alvast de aankondiging voor de afsluiting van de Schieveensedijk
eind februari 2021.
Stand van zaken werkzaamheden
Afgelopen zomer informeerden wij u over het heien van funderingspalen en het
intrillen van damwanden voor de Hofwijktunnel, de brug Schieveensedijk en de
verbindingsboog A16-A13 voor de periode augustus-november 2020. Voor de
Hofwijktunnel en de brug Schieveensedijk zijn alle damwanden en heipalen
inmiddels aangebracht. Voor de verbindingsboog A16-A13 is het eerste deel (ca.
25%) van het totaal aantal funderingspalen aangebracht.
Hofwijktunnel niet tussentijds open voor autoverkeer
In het oorspronkelijke plan zou de Hofwijktunnel na het plaatsen van de liggers voor
het dek, medio december tijdelijk weer worden opengesteld voor verkeer. Echter, in
de praktijk is gebleken dat automobilisten die uit de tunnel komen onvoldoende
zicht hebben in verband met de geplaatste damwand. Daarom is besloten om de
tunnel voor autoverkeer niet tussentijds open te stellen tussen de twee fases van
werkzaamheden. De Hofwijktunnel kan na het verleggen van de Schieveensedijk,
omstreeks medio maart, weer worden opengesteld voor autoverkeer. De tunnel blijft
in principe wel toegankelijk voor fietsers en voetgangers.
Heiwerkzaamheden verbindingsboog A16-A13 in 2021 en 2022
Het resterende deel van de funderingspalen voor de verbindingsbogen A16-A13
wordt in 3 fases aangebracht in de komende twee jaar. Met de planning is rekening
gehouden met het broedseizoen. In de periode van 15 maart tot en met 15
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augustus wordt er niet geheid om de broedende weidevogels in de
Schieveensepolder te ontzien. De planning is als volgt:
Deel 2
Deel 3
Deel 4

4 januari t/m 14 maart 2021
In de periode augustus-december 2021 (exacte data volgen later)
In de periode augustus-december 2022 (exacte data volgen later)

Afsluiting Schieveensedijk eind februari
Eind februari is de Schieveensedijk afgesloten. In die week maken we de
aansluiting op de verlegde Schieveensedijk. In de weken erna worden er nog
kabels & leidingen verlegd en kan de volledige Schieveensedijk op de nieuwe,
definitieve locatie in gebruik worden genomen. Zodra meer bekend is over de
werkzaamheden en de exacte planning, zullen we de direct omwonenden hierover
informeren.
Wat merkt u van de werkzaamheden?
De funderingspalen worden met een heimachine aangebracht, wat hoorbaar zal zijn
in de omgeving. De reguliere werktijden zijn doordeweeks van 07:00 tot 16:00 met
een uitloop naar 19.00 uur.
Vragen en klachten, waar kunt u terecht?
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen 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. Daarnaast is het project sinds kort te volgen
op Facebook, Twitter en Instagram.
Met vriendelijke groet,
Frank van Ginderen
Omgevingsmanager
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