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Onderwerp Werkzaamheden omgeving N471

Geachte heer/mevrouw,
Bouwcombinatie De Groene Boog realiseert in opdracht van Rijkswaterstaat de A16
Rotterdam, de nieuwe snelweg tussen de A16/A20 bij het Terbregseplein en de
A13 bij Rotterdam The Hague Airport. De 11 km lange A16 Rotterdam zorgt ervoor
dat het verkeer op de A13, A20 en omliggende lokale wegen straks vlotter door kan
rijden. Via deze brief informeren wij u over werkzaamheden die we de komende
periode in uw omgeving uitvoeren.
De bouwfasering: van N209 naar A16 Rotterdam
Op de plek van de huidige N209 tussen de A13 en de Ankie Verbeek-Ohrlaan komt
straks de A16 Rotterdam, die vlak voor de Grindweg/Bergweg-zuid de
Rottemerentunnel in gaat. Bij de huidige N209 worden viaducten gebouwd om de
bestaande wegen en sporen te kruisen, zoals de N471, de Ankie Verbeek-Ohrlaan,
de Hogesnelheidslijn (HSL) en de RandstadRail. Het werk aan de viaducten over
de HSL en RandstadRail is inmiddels verder gevorderd, voor de overige locaties is
het afgelopen jaar voornamelijk veel zand aangebracht. Dat is nodig om de
ondergrond te laten inklinken, voor een stevig fundament om de A16 te bouwen.
Aanbrengen damwand + heiwerkzaamheden viaduct N471
Voor de bouw van het viaduct over de N471 starten we 6 september met het
aanbrengen van damwanden, waarna de heiwerkzaamheden voor de
funderingspalen starten. Dat gebeurt in drie fases het komende anderhalf jaar. De
eerste fase start 13 september en duurt ca. 3 weken. Fase 2 en fase 3 staan
gepland voor februari en augustus 2022.
Activiteit
Aanbrengen damwanden N471
Heien 1e deel funderingspalen N471
Heien 2e deel funderingspalen N471
Heien 3e deel funderingspalen N471

Startdatum
6 september 2021
13 september 2021
Februari 2022
Augustus 2022

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.

Duur
Ca. 1 week
Ca. 3 weken
Ca. 3 weken
Ca. 3 weken

Doorkijk werkzaamheden andere locaties
Vanaf voorjaar 2022 starten we gefaseerd met de werkzaamheden voor de
fietstunnel onder de N471, het recreaduct (tussen de N471 en de Ankie VerbeekOhrlaan) en het viaduct over de Verlegde Oude Bovendijk. Over deze
werkzaamheden ontvangt u tegen die tijd meer informatie.
Openstelling Verlegde Oude Bovendijk, afsluiting fietspad Zwarteweg
Op 13 september nemen we de Verlegde Oude Bovendijk in gebruik. Fietsers
kunnen dan gebruikmaken van de tijdelijke onderdoorgang onder de huidige N209
door. De dag erna, vanaf 14 september, zal het fietspad Zwarteweg afgesloten zijn
voor een langere periode, naar verwachting tot augustus 2022.
Afsluiting en om-en-om-regeling Landscheiding voor autoverkeer
De Landscheiding is van 6 september tot en met 15 oktober 2021 afgesloten voor
autoverkeer. De afsluiting is noodzakelijk om de fundering aan te brengen voor het
middensteunpunt van het viaduct over de RandstadRail. Fietsers hebben wel
doorgang. Het autoverkeer in beide richtingen volgt een omleiding via de N471,
Oudelandselaan en Industrieweg.
Daarnaast geldt van 15 oktober 2021 tot en met 8 februari 2022 op de
Landscheiding een om-en-om-regeling voor autoverkeer. Met behulp van
verkeerslichten wordt er steeds 1 rijrichting langs de werkzaamheden geleid.
Wat merkt u van de werkzaamheden?
De funderingspalen worden met een heimachine aangebracht, wat afhankelijk van
de afstand tot de werkzaamheden hoorbaar kan zijn in de omgeving. Ook het
aanbrengen van damwanden kan goed hoorbaar zijn. De reguliere werktijden zijn
van 07:00 tot 16:00 met een uitloop naar 19.00 uur en op zaterdag.
Vragen en klachten, waar kunt u terecht?
Heeft u vragen over deze werkzaamheden of 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 te volgen op Facebook, Twitter en Instagram.
Met vriendelijke groet,
Frank van Ginderen
Omgevingsmanager
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