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Vervolg aanbrengen damwanden Rottemerentunnel

Geachte heer, mevrouw,
Op 22 april jl. heb ik u geïnformeerd over de start bouw van de
Rottemerentunnel. Het werk aan de bouwkuip nabij de voormalige manege gaat
gestaag door. Op dit moment brengen we de palen onder de tunnel aan. Op
vrijdag 11 september starten we met het aanbrengen van damwanden voor de
realisatie van de naastgelegen bouwkuip. Deze brief gaat daar over.
Locatie werkzaamheden
Op onderstaande luchtfoto is de locatie van de bouwkuip aangegeven waar de
werkzaamheden gaan plaatsvinden (witte vlak). De damwanden worden in de
grond getrild. De werkzaamheden worden uitgevoerd op maandag tot en met
vrijdag tussen 07.00 - 16.00 uur. Het aanbrengen van de damwanden voor
bouwkuip B11 zal naar verwachting vier werkweken duren. De werkzaamheden
zullen hoorbaar zijn in de omgeving. U kunt hier enige hinder van ondervinden.
Mochten er wijzigingen zijn in de planning, dan informeren wij u hier over.
Daarna wordt gestart met het aanbrengen van palen. Dit is een geluidsarme
methode.

Een goede bereikbaarheid van Rotterdam, Lansingerland en de omliggende regio is belangrijk voor een
sterke economie en een goede leefbaarheid. De A16 Rotterdam draagt daaraan bij. De nieuwe, 11 km
lange en energieneutrale snelweg verbindt de A16 ter hoogte van het Terbregseplein met de A13 bij
Rotterdam The Hague Airport. Ze wordt in opdracht van Rijkswaterstaat aangelegd door De Groene Boog,
een bouwcombinatie van BESIX, Dura Vermeer, Van Oord en TBI-bedrijven Croonwolter&dros en Mobilis.
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Afbeelding: locatie bouwkuip B11

Vragen en klachten, waar kunt u terecht?
Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen of heeft u vragen over andere
onderwerpen van de A16 Rotterdam? Stuur dan een e-mail naar
a16rotterdam@rws.nl of neem telefonisch contact op met de gratis Landelijke
Informatielijn van Rijkswaterstaat via 0800-8002. Veel informatie staat ook op
de projectwebsite www.A16Rotterdam.nl.

Met vriendelijke groet,
Paul Eijking
Omgevingsmanager De Groene Boog
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