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Geachte heer, mevrouw,
Op 12 september jl. heeft u een brief ontvangen over de informatiebijeenkomst op
dinsdagavond 25 september en de aankondiging van grondonderzoek en
(sonderingen). Dit heeft geleid tot een aantal vragen over met name de
verkeersmaatregelen tijdens de grondonderzoeken. Daarom geven we een extra
toelichting.
Waar en wanneer vinden de grondonderzoek plaats?
De onderzoeken starten op maandag 17 september bij de Rottekade. Ze worden
op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur uitgevoerd. In een periode van drie
weken worden circa 75 sonderingen uitgevoerd in de omgeving van de Rottekade.
Er worden ook sonderingen uitgevoerd in de Rotte zelf. Hierbij wordt gewerkt
vanaf pontons.
Verkeersmaatregelen
Om de sonderingen veilig uit te kunnen voeren, zijn verkeersmaatregelen nodig.
In week 38 (17 t/m 21 september) en 39 (24 t/m 28 september) gaat het om de
volgende maatregelen:







De kruising tussen de Rottekade en de Branddreef is overdag (tussen
07:00 en 17:00 uur) afgesloten.
Gedurende deze twee weken kan fietsverkeer geen gebruik maken van
een deel van de Rottekade. Het fietsverkeer wordt omgeleid over de
Bergse Linker Rottekade.
Voor autoverkeer is de toegang via de Branddreef ook afgesloten.
Autoverkeer wordt omgeleid via de Vaandragerdreef of via de Terbregse
Rechter Rottekade. Het obstakel in de Terbregse Rechter Rottekade wordt
verwijderd wanneer de omleiding is ingesteld.
Voor bewoners van de Rottekade met huisnummer van 240 tot 249 is het
in deze periode overdag niet mogelijk om een auto voor de deur te
parkeren.
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In week 39 en week 40 worden er ook sonderingen uitgevoerd op de Bergse
Linker Rotterkade waarbij het fiets- en voetpad wordt afgesloten. Het gaat om het
gedeelte tussen de Klaverbrug over de Rotte en de woonboten. Dit gedeelte van
het fiets- en voetpad van de Bergse Linker Rotterkade is in deze twee weken 24
uur per dag afgesloten.
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In week 39 overlappen de verkeersmaatregelen van de Rottekade en de Bergse
Linker Rottekade elkaar. Uitgangspunt is dat er pas wordt gestart op de Bergse
Linker Rottekade als de werkzaamheden op de Rottekade klaar zijn en de
verkeersmaatregelen daar zijn opgeheven.
Kaart met verkeersmaatregelen
De verkeersmaatregelen zijn inzichtelijk gemaakt met behulp van een kaartje.
Deze is te bekijken op www.a16rotterdam.nl onder Bibliotheek/ Documenten/
Voorbereidende werkzaamheden.
Nood- en hulpdiensten
Nood – en hulpdiensten zijn op de hoogte van de verkeersmaatregelen. Indien
nodig worden werkzaamheden gestaakt om adequaat toegang te verlenen.
Overige werkzaamheden in de omgeving
In het gebied rondom de Rotte vinden meerdere werkzaamheden tegelijk plaats.
De aannemers die in opdracht van onder meer Rijkswaterstaat, Stedin en Dunea
werken stemmen hun werkzaamheden en verkeersmaatregelen onderling af.
Informatiebijeenkomst
Zoals vorige week aangekondigd, vindt op dinsdagavond 25 september een
informatiebijeenkomst over de werkzaamheden in de komende maanden ter
voorbereiding van de realisatie van de A16 Rotterdam vanaf 2019. Locatie:
golfclub De Hooge Rotterdamsche, Rottebandreef 40, Bergschenhoek. De
bijeenkomst is een inloopavond, u bent tussen 19.00 – 21.00 uur op elk moment
van harte welkom.
Meer informatie
Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen, stuur dan een e-mail naar
a16rotterdam@rws.nl. U kunt ook gratis bellen met Rijkswaterstaat, 0800-8002.
Informatie over het project A16 Rotterdam is te vinden op www.A16rotterdam.nl
en www.rijkswaterstaat.nl.
Met vriendelijke groet,
DE MINISTER VAN INFRASTRUC TUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
projectdirecteur Project A16 Rotterdam
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

ir. J. Slager
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