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Het Terbregseplein is een van de drukste verkeersaders van Nederland. Over dit bestaande
knooppunt bouwen we een fly-over die de bestaande A16 verbindt aan de A16 Rotterdam.
Hoe bouw je zo’n fly-over? Waar moet je als aannemer allemaal rekening mee houden? Ga ik er
als automobilist wat van merken? Er is veel te vertellen. Daarom staat de maand oktober geheel
in het teken van het Terbregseplein. Met diverse activiteiten geven we jong en oud een kijkje achter
de schermen.
Bekijk hieronder het programma.
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Hele maand oktober	
Expo A16 Rotterdam
Aan de rand van het Lage Bergse Bos vind je de Expo A16 Rotterdam. Onze voorlichters
staan je graag te woord en geven met veel enthousiasme een rondleiding waar je van alles
kunt horen, lezen, zien en beleven over de realisatie van de nieuwe rijksweg. De gehele
maand oktober vind je hier ook een mini-expositie over het Terbregseplein. Wij zijn geopend
van dinsdag tot en met zondag van 10.00-17.00 uur. Reserveer uw bezoek via de website:
www.a16rotterdamn.nl/expo
Hele maand oktober

F iets of wandel langs het kijk- en doepad
Haal de hele maand oktober bij de Expo A16 Rotterdam de gratis fiets- en wandelroute
(z-card) op. Fiets of wandel op een rustig moment, wanneer het jou uitkomt langs het
kijk- en doepad. En bezoek onder andere het uitkijkpunt Terbregseplein (nummer 1 op de
kaart). Met het scannen van de QR-codes (met je mobiele telefoon) kan je alvast een kijkje
nemen in de toekomstige situatie door middel van de 360 gradenfoto’s.

Zaterdag 2 oktober	
Terbregsepleintour
Begin de tour met een bezoek aan de Expo A16 Rotterdam en stap vervolgens in de bus
richting het Terbregseplein. Op locatie krijgt u uitleg over de bijzondere bouwmethode en
de geplande werkzaamheden. Start rondleidingen: 10.00 uur, 11.00 uur en 13.00 uur.
Maximaal 40 personen per rondleiding.
Zaterdag 11 oktober	
Workshop fotografie
Nieuwsbericht, aanmelden en verdere details volgen.
				
Tijdstip: 16.00-18.30 uur – gratis – maximaal 15 personen.
Zaterdag 16 oktober	
Terbregsepleintour
Begin de tour met een bezoek aan de Expo A16 Rotterdam en stap vervolgens in de bus
richting het Terbregseplein. Op locatie krijgt u uitleg over de bijzondere bouwmethode en
de geplande werkzaamheden. Start rondleidingen: 10.00 uur, 11.00 uur en 13.00 uur.
Maximaal 40 personen per rondleiding.
18-22 oktober	
Herfstvakantie programma met o.a.:
				
• Quiz: Weet jij straks alles over de (aanleg van de) A16 Rotterdam? Test je kennis met onze
quiz tijdens je bezoek aan de Expo A16 Rotterdam!
				
• Speurtocht: Zin in een speurtocht langs de bouwplaats? Houd je ogen goed open tijdens de
fietstocht langs het kijk- en doepad en voer alle opdrachten uit.
Woensdag 20 oktober	
Fietsen langs de bouwplaats Terbregseplein
Onder begeleiding van een voorlichter fiets je langs de bouwplaats Terbregseplein. Onderweg
kom je meer te weten over de bijzondere bouwmethode en geplande werkzaamheden.
Tijdstip: 10.00-12.00 uur. Maximaal 15 deelnemers.
Zaterdag 30 oktober 	
Themalezing bouw fly-over
Kom naar de Expo A16 Rotterdam voor een lezing over de bouwmethode van de fly-over.
Tijdstip: 11.30-12.30 uur. Maximaal 25 deelnemers.
Zaterdag 30 oktober	
Fietsen langs de bouwplaats Terbregseplein
Onder begeleiding van een voorlichter fiets je langs de bouwplaats Terbregseplein.
Onderweg kom je meer te weten over de bijzondere bouwmethode en geplande
werkzaamheden. Tijdstip: 10.00-12.00 uur. Maximaal 15 deelnemers.
Voor alle activiteiten geldt dat je je vooraf moet aanmelden. Aanmelden kan via de website
www.a16rotterdam.nl/maandvanhetterbregseplein. Vol is helaas echt vol.

