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Afsluiting tijdelijke Branddreef

Geachte heer/mevrouw,
Zoals u weet zijn wij aan de Rottekade enige tijd geleden gestart met het aanbrengen van damwanden. We
gaan zorgvuldig te werk om de stabiliteit van de dijk te borgen en schade aan woningen te voorkomen.
Inmiddels zijn daarvoor al verschillende maatregelen uitgevoerd. Met name het effect van ons werk op de
naastgelegen woningen houden we continu in de gaten.
Werkzaamheden
Binnenkort starten we met het aanbrengen van een aantal damwanden haaks op de Rottekade/parallel aan
de tijdelijke Branddreef. We noemen dit ook wel een scheidingsscherm. Het aanbrengen van dit
scheidingsscherm is nodig om verder te kunnen werken aan het resterende deel van de damwanden die
eerder zijn aangebracht bij de Rottekade.
Met het scheidingsscherm beheersen we de invloed van de druk die het zandplateau met de kraan uitoefent
op de naastgelegen woningen. Wanneer het scheidingsscherm is aangebracht, breiden we het bestaande
zandplateau verder uit richting de tijdelijke Branddreef, zodat het laatste deel van de damwanden aan deze
zijde afgerond kan worden. Wanneer het werk aan de huidige zijde klaar is, transporten we het materieel naar
de overzijde van de Rotte om daar verder te werken.
Planning
Om het scheidingsscherm te realiseren en het zandplateau uit te breiden, zal de tijdelijke Branddreef voor een
periode van vier weken afgesloten worden. Verkeer kan vanaf maandag 6 april 7.00 uur tot en met vrijdag
1 mei 17.00 uur niet passeren via de tijdelijke Branddreef.
Wat betekent dit voor u?
De adressen Rottekade 263 t/m 249 en alle adressen van de Terbregse Rechter Rottekade zijn te bereiken
via de Molenlaan - Terbregse Rechter Rottekade. Het paaltje ter hoogte van de kruising Molenlaan/Terbregse
Rechter Rottekade zal tijdelijk worden verwijderd. De omleidingsroute zal ook met borden worden
aangegeven op de betreffende kruisingen. De afsluiting van de tijdelijke Branddreef is afgestemd met
Gemeente Lansingerland en Rotterdam. Overigens zijn de nood- en hulpdiensten ook op de hoogte van deze
omleidingsroute.
De parkeerplaatsen aan de tijdelijke Branddreef komen in deze periode te vervallen. We willen u vriendelijk
verzoeken auto’s vóór maandag 6 april 7.00 uur elders te parkeren.

Voortgang werkzaamheden i.v.m. corona
U vraagt zich wellicht af wat de gevolgen zijn van het coronavirus op onze werkzaamheden aan de
A16 Rotterdam. Binnen de mogelijkheden van de RIVM-richtlijnen kan het werk vooralsnog doorgaan.
Veiligheid van onze medewerkers en van de mensen met wie zij in aanraking komen, staat voorop. Van dag
tot dag bekijken we de ontwikkelingen. Wel is besloten dat de Expo A16 Rotterdam in ieder geval tot en met
1 juni gesloten is. Deze voorzorgsmaatregel wordt genomen om de risico’s voor bezoekers en medewerkers
te beperken.
Vragen en klachten, waar kunt u terecht?
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Wilt u meer informatie of heeft u vragen over andere
onderwerpen van de A16 Rotterdam? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij bouwcombinatie
De Groene Boog of stuur 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
Met vriendelijke groet,

Eva Zonneveld,
Omgevingsmanager De Groene Boog

Bouwcombinatie De Groene Boog werkt in opdracht van Rijkswaterstaat aan de realisatie van de A16 Rotterdam.
De combinatie bestaat uit de bedrijven BESIX, Dura Vermeer, Van Oord en de TBI-bedrijven Croonwolter&Dros en
Mobilis en is verantwoordelijk voor de bouw en onderhoud van het project.

