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Onderwerp Werkzaamheden noordelijke tunneltoerit

Geachte heer/mevrouw,
In deze brief wil ik u informeren over de werkzaamheden die de komende periode
worden uitgevoerd op het bouwterrein ten noorden van de Grindweg/Bergweg-Zuid.
Het gaat om het aanbrengen van de damwanden voor de noordelijke tunneltoerit.
Aanbrengen damwanden noordelijke tunneltoerit – begin april t/m medio juli
Eind vorig jaar hebben wij het werk voor de damwanden voor de bouwkuipen ten
zuiden van de Grindweg/Bergweg-Zuid afgerond. Omstreeks 6 april starten we met
het aanbrengen van de damwanden ten noorden van de Grindweg/Bergweg-Zuid,
voor de toerit van de tunnel (zie luchtfoto op de achterzijde van deze brief). De
werkzaamheden duren naar verwachting tot medio juli. Het deel van de bouwkuip
ter plaatse van de Grindweg/Bergweg-Zuid wordt later uitgevoerd, wanneer de weg
wordt verlegd.
Wat merkt u van de werkzaamheden?
Zoals u eerder heeft kunnen merken bij het maken van de kuipen ter hoogte van
het Lage Bergse Bos, is met name het aanbrengen van damwanden een activiteit
die kan zorgen voor geluidsoverlast in de omgeving. Ook kunnen de trillingen
voelbaar zijn. Tijdens het aanbrengen van de damwanden worden geluid en
trillingen gemonitord. De reguliere werktijden zijn van 07.00 tot 19.00 uur. Om de
overlast van het aanbrengen van de damwanden wat te beperken, voeren we deze
werkzaamheden uit tussen 08.00 en 16.00 uur.
Alternatieve verblijfsruimte
We realiseren ons dat de geluidsoverlast die de werkzaamheden, en in het
bijzonder het aanbrengen van de damwanden, veel van de omgeving vraagt. Zeker
nu door de aanhoudende coronamaatregelen veel mensen genoodzaakt zijn thuis
te werken, studeren of online les te volgen. Zoals eerder aangegeven, blijft het nog
altijd mogelijk om gebruik te maken van een alternatieve verblijfslocatie. Wanneer u
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zelf wensen heeft hierin, bespreek die met ons en schroom niet een beroep te doen
op dit aanbod. We zoeken samen een passende locatie.
Bewonersgroep
Met een aantal bewoners in de directe omgeving onderhouden wij nauw contact
over de planning en uitvoering van de werkzaamheden. Graag zouden we met een
klein groepje een vast overleg starten. Hierin kunnen we de voorgenomen
werkwijzen, planning en communicatie toelichten om zo beter te kunnen inspelen
op wat er in de omgeving leeft en hoe het wordt ervaren. Wilt u hieraan deelnemen,
dan kunt u zich aanmelden bij ondergetekende.
Doorkijkje werkzaamheden
De bouwkuipen voor de tunnel ter hoogte van het Lage Bergse Bos zijn al wat
verder gevorderd. Na het aanbrengen van de damwanden, hebben we hier palen
geboord (een geluids- en trillingsarme bouwmethode) en zijn we gestart met
ontgraven. De volgende stap is het storten van het beton voor de vloer. Omdat de
bouwkuipen nat worden ontgraven, maken we gebruik van onderwaterbeton. Om
de kwaliteit van het beton te waarborgen moet de stort van de vloer in 1 keer
worden uitgevoerd. Afhankelijk van de grootte van de bouwkuip varieert de duur
van de betonstort van 20 tot 60 uur, wat betekent dat ook 's nachts moet worden
doorgewerkt. Voordeel van deze bouwmethode is dat er tijdens de werkzaamheden
geen grondwater onttrokken hoeft te worden. De eerste onderwaterbetonstort staat
gepland voor medio mei as. Zodra de exacte data bekend zijn, dan zullen we de
directe omgeving hierover informeren.
Vragen en klachten, waar kunt u terecht?
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of heeft u vragen over andere
onderwerpen van de A16 Rotterdam? Stuur dan een e-mail naar Paul Eijking via de
contactgegevens op de voorzijde van deze brief. Of stuur een email 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. Daarnaast is het project te volgen op
Facebook, Twitter en Instagram.
Met vriendelijke groet,
Paul Eijking
Omgevingsmanager
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