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Geachte heer/mevrouw,
In deze brief willen we u informeren over werkzaamheden die de komende periode
worden uitgevoerd onder meer voor de nieuwe viaducten bij de N471 en het
RandstadRail-spoor. Het gaat om het aanbrengen van heipalen, het verwijderen
van damwanden en werkzaamheden die ’s nachts worden uitgevoerd.
1. Verwijderen damwanden & nachtwerk RandstadRail-viaduct
De werkzaamheden voor het RandstadRail-viaduct vorderen gestaag. De
tussensteunpunten zijn gereed en op dit moment leggen we de laatste hand aan
het betonwerk voor het oostelijk landhoofd (zie foto op de achterzijde).
Vanaf maandag 26 september verwijderen we de tijdelijke damwanden die nodig
waren tijdens de bouw. Het uittrillen duurt ca. 2 weken en kan goed hoorbaar zijn in
de directe omgeving. Dit werk wordt overdag uitgevoerd.
Van dinsdag 1 t/m vrijdag 11 november verlagen we een stukje van de
bovenleiding van de RandstadRail en brengen de betonnen liggers aan, voor het
dek op de beide tussensteunpunten. Omdat deze werkzaamheden op en rond het
spoor plaatsvinden, kunnen we dit werk alleen uitvoeren wanneer de RandstadRail
niet rijdt, tussen 01.00 en 05.00 uur ’s nachts. We verwachten dat het werk
nauwelijks hoorbaar zal zijn, wel kan de verlichting van de bouwplaats zichtbaar zijn
vanuit de omgeving.
Afsluitingen Landscheiding en fietspad Zwarteweg
Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, is de Landscheiding van 20
september t/m 10 oktober en van 1 t/m 11 november afgesloten voor autoverkeer
op het deel tussen de N471 rotonde en de Spoorhaven. Fietspad Zwarteweg is nog
tot eind dit jaar afgesloten, als de liggers op het oostelijk landhoofd en het
naastgelegen tussensteunpunt zijn aangebracht. In januari 2023 is er nog eenmaal
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een afsluiting op de Landscheiding wanneer de liggers worden gelegd op het
westelijk landhoofd en het naastgelegen tussensteunpunt.
2. Nieuwe fase heiwerkzaamheden viaduct N471
Vorig jaar zijn we gestart met de bouw van het viaduct over de N471. Het werk
wordt in fases uitgevoerd om het verkeer op de N471 zo min mogelijk te hinderen.
Vanaf maandag 3 oktober* starten we met het tweede deel van het heiwerk voor
de funderingspalen. Het werk duurt ca. 3 weken.
*De exacte startdatum is afhankelijk van de voortgang van de heiwerkzaamheden voor het
verderop gelegen recreaduct (tussen de HSL-spoorlijn en de Ankie Verbeek-Ohrlaan). Heiig
weer is van invloed op het zicht van het vliegverkeer waardoor op sommige dagen de
heistelling moet worden plat gelegd. Op de website is de meest actuele planningsinformatie
te vinden.

3. Heien funderingspalen wegportalen
In de maand november heien we op het gehele traject langs de huidige N209 de
funderingspalen voor de wegportalen.
Vragen en klachten, waar kunt u terecht?
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Stuur dan een e-mail naar
marylene.reijntjes@groeneboog.nl of neem telefonisch contact met mij op. Ook
kunt u mailen naar a16rotterdam@rws.nl of bellen met de gratis Landelijke
Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002. Veel informatie staat ook op onze
projectwebsite: www.a16Rotterdam.nl
Met vriendelijke groet,
Marylene Reijntjes
Omgevingsmanager

Beide tussensteunpunten RandstadRail viaduct zijn gereed, bouw landhoofden is in uitvoering. Volgende
stap is het aanbrengen van de betonnen liggers die het dek voor het viaduct vormen.
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