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A16 Rotterdam
Rotterdam en Lansingerland beter bereikbaar en leefbaar

Er wordt hard gewerkt aan de A16 Rotterdam. In opdracht van Rijkswaterstaat realiseert bouwcombinatie
De Groene Boog de nieuwe verbinding tussen de A16 bij het Terbregseplein en de A13 bij Rotterdam The Hague
Airport. De 11 kilometer lange rijksweg verbetert de bereikbaarheid en leefbaarheid in het noordoostelijk deel van
Rotterdam, in Lansingerland en in de omliggende regio. Naast de nieuwsbrief, de website en informatiebijeenkomsten houden we u ook via deze krantenpagina op de hoogte van de werkzaamheden en activiteiten.

Aandacht voor flora en fauna bij
aanleg A16 Rotterdam

Expo A16 Rotterdam

De A16 Rotterdam doorkruist polderlandschap, het Schiebroeksepark, het Lage Bergse Bos, de Rotte
en het stedelijk gebied rond het Terbregseplein. Bij het ontwerp van de snelweg is daarom ook rekening
gehouden met die grote diversiteit in landschap, dieren, bomen en planten.
Landschapsarchitect Arjan Vergeer is
verantwoordelijk voor de landschappelijke inpassing van de A16 Rotterdam. Hij tekende de groeninrichting,
de inpassing van bruggen en viaducten en fiets- en wandelpaden.
“Ik heb de taak de weg in te passen
in de omgeving op een manier die
aansluit bij alle wensen en plannen
én bij de natuur rondom de A16
Rotterdam. Met als doel dat we er
allemaal op vooruitgaan.”

komen aan weerszijden groenstroken,
met gras, bloemen en bomen. Dat is
mooi voor fietsers om doorheen te
fietsen, maar het is ook een veilige
manier voor dieren om de weg te passeren. Op verschillende plaatsen worden rasters geplaatst, zodat dieren
veilig de oversteek kunnen maken.
Doordat dieren blijven rondtrekken,
houden we de natuur in balans.”

Veilig oversteken

En niet alleen aan het belang van
de dieren is gedacht. “Onze taak is
- naast het aanleggen van de snelweg
- zorgen dat de flora en fauna én de
bezoekers en omwonenden van het
gebied er niet op achteruitgaan.
Je wil het beter achterlaten.

Langs de A16 Rotterdam leeft en
groeit van alles. In de polder en
de bossen leven zelfs een aantal
beschermde en zeldzame planten
en dieren. “Alle voorzieningen die
we aanleggen worden hierop aangepast,” vertelt Vergeer. “Zitten er veel
weidevogels? Dan zorgen we voor
voldoende afscherming, zodat de
dieren rustig kunnen zitten. Komen
er vleermuizen voor? Dan gebruiken
we ander licht in de Rottemerentunnel, zodat ze niet worden gestoord. Ook komt er een verbinding
tussen het Schiebroeksepark en het
poldergebied erboven, de zogenoemde Vlinderstrik. Dit zijn twee
groene gebieden waar de snelweg
tussendoor komt. Hier komt een brug
met een fietspad, een zogenoemd
recreaduct. Maar dat niet alleen: er

Verpakken in het groen

Planning werkzaamheden
Tot medio juli | Aanbrengen damwanden noordelijke
tunneltoerit Rottemerentunnel
Tot en met voorjaar 2022 | Storten onderwaterbeton
vloeren Rottemerentunnel

We leggen veel groen aan, zaaien
bermen in en maken meer recreatieve
verbindingen om natuurgebieden op
elkaar aan te sluiten. Een snelweg is
doorgaans een barrière in het landschap – de A16 Rotterdam is bij het
Lage Bergse Bos opgenomen in een
half verdiepte tunnel. Daarop wordt
het bos opnieuw aangeplant. Verder
proberen we zo veel mogelijk te doen
om de snelweg aan het oog én oor te
onttrekken. We verpakken de snelweg
waar mogelijk in het groen.”

“Je wil het gebied beter
achterlaten.”

Expo A16 Rotterdam
weer open
De Expo A16 Rotterdam is weer open voor publiek. In dit interactieve informatiecentrum krijg je via interactieve plattegrond,
video’s, navikarts en quizen een kijkje achter de schermen bij
de aanleg van de nieuwe snelweg. Eens per maand leidt een
voorlichter je per fiets rond langs de bouwplaats. Wil je graag
langskomen? Je bent van harte welkom! Reserveer wel eerst via
a16rotterdam.nl/expo. Heb je klachten? Blijf dan thuis.
De Expo A16 Rotterdam is geopend op dinsdag t/m zondag van
10.00 uur tot 17.00 uur. Adres Expo A16 Rotterdam:
Eekhoornplaats, 2661 GR Bergschenhoek.

Heb jij het kijk- en doepad al ontdekt? Fiets of wandel langs de
toekomstige A16 Rotterdam (circa 15 kilometer). Op deze route langs
dit nieuwe stuk snelweg, leer je van alles over het project. Op zes
plekken langs het pad vind je uitkijkpunten met achtergrond- informatie en leuke feitjes en weetjes. Via een QR-code kan je alvast een
kijkje nemen in de toekomst door middel van 360 gradenfoto’s van
de toekomstige situatie. Vanaf de uitkijkpunten heb je uitzicht over
de verschillende werkzaamheden.
Ga je mee op ontdekking? Neem je eigen fiets, of huur er één bij
de Expo A16 Rotterdam.

Ontvangt u de digitale nieuwsbrief al?

Toekomstige situatie noordelijke tunnelmond van de
Rottemerentunnel vanaf de Grindweg/Bergweg Zuid

Meld u aan via nieuwsbrieven.rijkswaterstaat.nl

26 juli – 22 oktober | Stremming Hoofdweg secundair

30 augustus | Ingebruikname tijdelijke rotonde N209/Ankie
Verbeek-Ohrlaan

Vanaf augustus | Heiwerkzaamheden verschillende
viaducten N209 rondom de A13, N471 en Ankie
Verbeek-Ohrlaan

Vanaf september | Start lanceren dekken fly-overs
Terbregseplein

28-29 augustus | Weekendafsluiting kruising N209/
Ankie Verbeek-Ohrlaan

De planning kan door onvoorziene omstandigheden wijzigen.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.a16rotterdam.nl

24 – 26 juli | Stremming Hoofdweg ter hoogte van
Bastion Hotel

Voor meer informatie
Bekijk A16Rotterdam.nl of mail naar A16Rotterdam@rws.nl
A16Rotterdam

@A16Rotterdam

A16_Rotterdam

A16-Rotterdam

Een goede bereikbaarheid van Rotterdam, Lansingerland en de omliggende regio is belangrijk voor een sterke economie en een
goede leefbaarheid. De A16 Rotterdam draagt daaraan bij. De nieuwe, 11 km lange en energieneutrale snelweg verbindt de A16 ter
hoogte van het Terbregseplein met de A13 bij Rotterdam The Hague Airport. Ze wordt in opdracht van Rijkswaterstaat aangelegd
door De Groene Boog, een bouwcombinatie van BESIX, Dura Vermeer, Van Oord en TBI-bedrijven Croonwolter&dros en Mobilis.
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