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Geachte heer/mevrouw,
In de komende jaren verandert het Lage Bergse Bos ingrijpend. Er worden bomen
en struiken gerooid, er wordt gebouwd en grote delen worden opnieuw ingericht
met groen, water en nieuwe voorzieningen. Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer,
Recreatieschap Rottemeren en aannemerscombinatie De Groene Boog praten u
graag bij over alle ontwikkelingen die op stapel staan.
Wij nodigen u en andere buurtbewoners uit om op zaterdag 19 januari of zondag
27 januari langs te komen in onze overdekte en verwarmde informatiestand in het
Lage Bergse Bos, tegenover Familierestaurant Bergsche Plas. Tussen 11.00 en
16.00 uur bent u van harte welkom. Koffie, thee en warme chocomel staan voor u
klaar.
Wandel mee!
Op 19 en 27 januari kunt u ook deelnemen aan een wandeling door het Lage
Bergse Bos. Tijdens het wandelen wordt door deskundigen verteld waar wat
precies gaat gebeuren, wat verdwijnt en wat daarvoor in de plaats komt qua
groen, water en recreatie. Lijkt het u interessant en leuk om mee te lopen met
een van de wandelingen? Meldt u dan aan via de homepage van de projectwebsite
www.a16rotterdam.nl. Doe dit zo snel mogelijk, want vol = vol.
Verwijderen groen
In het Lage Bergse Bos wordt de nieuwe rijksweg A16 Rotterdam aangelegd in een
half verdiepte, energieneutrale tunnel. Om de tunnel te kunnen bouwen, is het
noodzakelijk om vanaf februari 2019 bomen en struiken te verwijderen. Daarnaast
speelt in het Lage Berge Bos het probleem van omvangrijke essentaksterfte.
Vanwege de veiligheid voor de omgeving verwijdert Staatsbosbeheer in opdracht
van Recreatieschap Rottemeren de zieke bomen. Dit gebeurt met ingang van 28
januari.
Groen op het dak van de tunnel
Nadat het noodzakelijke groen is verwijderd, begint bouwcombinatie De Groen e
Boog met voorbereidende werkzaamheden zoals het verleggen van kabels en
leidingen en de aanleg van een tijdelijke bouwweg. De bouw van de tunnel zelf
duurt vanaf de zomer van 2020 ongeveer twee jaar. Daarna wordt een stevige
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laag grond aangebracht op het dak van de tunnel en wordt deze groen ingericht
met weides, struiken en bomen. De plannen voor die inrichting zijn vergevorderd
en lichten we op 19 en 27 januari graag toe.
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Bos, park en eilanden
Naast de groene inrichting van het nieuwe tunneldak krijgt ook de rest van het
Lage Bergse Bos in de nabije toekomst een kwaliteitsimpuls. Doel is een
gevarieerder gebied, waar meer te zien en te ontdekken is dan nu en waar je het
bos nog meer kunt beleven. Met eigentijdse voorzieningen voor bezoekers.
Recreatieschap Rottemeren presenteerde in oktober 2018 hierover een visie en
schetsontwerp. En ook die worden tijdens de twee informatiedagen in het Lage
Bergse Bos toegelicht.
Tot slot
Er is een heleboel te vertellen over de ontwikkelingen in het Lage Bergse Bos in de
komende weken, maanden en jaren. Daarom hopen wij van harte u te ontmoeten
op 19 of 27 januari. Bent u verhinderd, maar wel geïnteresseerd? Bezoek dan
a16rotterdam.nl. Een vraag stellen kan ook: via email a16rotterdam@rws.nl of
telefonisch via de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat, 0800-8002
(gratis). Met Staatsbosbeheer en Recreatieschap Rottemeren kunt u contact
opnemen via e-mail: recreatieschap@staatsbosbeheer.nl.
Mede namens Staatsbosbeheer, Recreatieschap Rottemeren en bouwcombinatie
De Groene Boog,
Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUC TUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
Projectmanager A16 Rotterdam
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

W. de Graaf
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