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Ter attentie van bewoners/ondernemers Rottekade,
Bergse Linker Rottekade, Rottebandreef en omgeving
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12 september 2018
Onderwerp Uitnodiging informatiebijeenkomst & aankondiging
sonderingen

Kenmerk: Rws-2018/35345

Geachte heer, mevrouw,
Op verzoek van Rijkswaterstaat voeren dit najaar Stedin, Dunea, Ziggo, KPN,
gemeente Lansingerland en aannemerscombinatie De Groene Boog
werkzaamheden uit bij de Rottekade, Bergse Linker Rottekade en Rottebandreef.
Dit ter voorbereiding op de realisatie van rijksweg A16 Rotterdam vanaf 2019.
Het gaat om het verleggen van kabels en leidingen, het aanpassen van
huisaansluitingen voor water, telefoon en internet en ook sonderingen. De eerste
werkzaamheden zijn gestart.
Bijeenkomst
Het werk in de komende maanden is voor langere tijd ingrijpend en gaat gepaard
met hinder. Daarom wordt op dinsdagavond 25 september 2018 een
informatiebijeenkomst voor omwonenden en bedrijven georganiseerd.
Locatie: golfclub De Hooge Rotterdamsche, Rottebandreef 40, Bergschenhoek
De bijeenkomst heeft het karakter van een inloopavond, u bent tussen 19.00 –
21.00 uur op elk moment van harte welkom. U wordt bijgepraat over de
werkzaamheden, planningen, hinder en verkeersmaatregelen. En u kunt uiteraard
vragen stellen. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.
Aanmelden
U doet ons een groot plezier wanneer u zich vooraf aanmeldt via e-mail
a16rotterdam@rws.nl. Het is niet verplicht.
Sonderingen
Vanaf maandag 17 september worden drie weken lang circa 75 sonderingen
uitgevoerd bij de Rotte en omgeving, ter hoogte van de toekomstige zuidelijke
tunnelmond. Bij een sondering wordt het draagvermogen van de grond bepaald
door eenmalig een staaf diep in de grond te drukken waarbij de weerstand wordt
gemeten.
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Om de sonderingen veilig uit te kunnen voeren, worden van 17 t/m 28 september
verkeersmaatregelen genomen:
•
De kruising tussen de Rottekade en de Branddreef is overdag (7.00–
17.00 uur) afgesloten.
•
Doorgaand fietsverkeer kan geen gebruik maken van een deel van de
Rottekade en wordt omgeleid via de Bergse Linker Rottekade.
•
Voor het autoverkeer is de toegang via de Branddreef afgesloten. Het
autoverkeer wordt omgeleid via de Vaandragerdreef of Terbregse Rechter
Rottekade
•
Voor de bewoners van Rottekade 240 tot 249 is het overdag niet mogelijk
de auto voor de deur te parkeren.
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Verkeersmaatregelen Bergse Linker Rottekade
Van 24 sept t/m 5 okt worden ook sonderingen uitgevoerd op de Bergse Linker
Rotterkade. Fiets- en voetpad zijn dan afgesloten.
Overige verkeersmaatregelen
Ook Stedin, Dunea, Ziggo, KPN en gemeente Lansingerland kunnen
verkeersmaatregelen nemen om hun werkzaamheden uit te voeren. Zij nemen zelf
initiatief om u daarover te informeren.
Meer informatie
Heeft u voorafgaand aan de informatiebijeenkomst vragen, stuur dan een e-mail
naar a16rotterdam@rws.nl. U kunt ook gratis bellen met Rijkswaterstaat, 08008002. Informatie over het project A16 Rotterdam is te vinden op
www.A16rotterdam.nl en www.rijkswaterstaat.nl.
Mede namens Stedin, Dunea en de andere betrokken partijen graag tot ziens op
25 september.
Met vriendelijke groet,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
projectdirecteur Project A16 Rotterdam
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

ir. J. Slager
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