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Onderwerp Stremming Rottebandreef voor autoverkeer 5 – 11 juni

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij wil ik u informeren dat de Rottebandreef tussen de Eekhoornplaats richting
de Expo A16 Rotterdam en de Vaandragerdreef gestremd is voor het autoverkeer
vanaf zaterdag 5 juni 07.00 uur t/m vrijdag 11 juni 18.00 uur.
Het auto- en fietsverkeer op de Rottebandreef ligt nu nog ‘met een slinger’ om de
bouwkuipen van de nieuwe tunnel. Gedurende de stremmingsperiode gaan wij een
tijdelijke brug over de bouwkuipen aanleggen voor het autoverkeer. Voor fietsers,
voetgangers en ruiters leggen wij een tijdelijke bypass aan, zodat zij langs de
stremming kunnen. Deze tijdelijke bypass wordt op vrijdag 4 juni a.s. opengesteld.

Afbeelding: Stremming Rottebandreef
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.

Wat betekent dat voor u?
Terbregse Rechter Rottekade en Rottekade t/m huisnummer 249
Bewoners van de Terbregse Rechter Rottekade en de Rottekade (t/m huisnummer
249) kunnen vanaf de Irenebrug de Terbregse Rechter Rottekade inrijden. Het
paaltje daar wordt tijdelijk verwijderd. De Branddreef (naar de Rottebandreef) is
uitsluitend toegankelijk voor (brom-)fietsers. Autoverkeer dient ook weer terug te
rijden over de Rottekade en de Terbrgese Rechter Rottekade naar de Irenebrug.
Rottekade vanaf huisnummer 240 tot aan de Vaandragerdreef
Dit deel van de Rottekade is voor autoverkeer vanuit Rotterdam-zijde alleen
bereikbaar vanaf de Molenlaan, Grindweg-Bergweg Zuid, Leeuwenhoekweg,
Sporthoekpad, Hoeksekade, Rottebandreef. Vanuit de zijde van Bleiswijk is de
Rottebandreef met de auto op de normale manier bereikbaar. (Brom-)fietsers op de
Rottebandreef vanuit Rotterdam-zijde kunnen over de bypass langs de stremming.
Rottekade ten noorden van de Vaandragerdreef
De bereikbaarheid is hetzelfde als voor de bewoners van de Rottekade vanaf
huisnummer 240 tot aan de Vaandragerdreef.
Tijdelijke fietsbrug Rottebandreef
Als het autoverkeer eenmaal over de tijdelijk (auto-)brug rijdt, gaan wij verder met
het aanbrengen van de damwanden en het boren van de palen in de bouwkuip.
Vanaf week 39 (eerste week oktober) zijn wij dan zover dat ook het (brom-)
fietsverkeer over een eigen tijdelijke (fiets-)brug in de Rottebandreef kan worden
geleid.
De aanleg van een tijdelijke brug voor het auto- en fietsverkeer heeft tot gevolg dat
wij de bouwtijd van de tunnel fors kunnen inkorten. Hiermee verkorten wij ook de
periode van overlast voor de omgeving.
Omleidingsroute voor autoverkeer
Autoverkeer komende vanaf de Irenebrug met bestemming Rottebandreef wordt
omgeleid via de Molenlaan-Grindweg Bergweg Zuid-LeeuwenhoekwegSporthoekpad-Hoeksekade-Rottebandreef (zie afbeelding op de volgende pagina).

Vragen en klachten, waar kunt u terecht?
Mochten er naar aanleiding van deze informatiebrief vragen/onduidelijkheden zijn
dan hoor ik graag van u via paul.eijking@groeneboog.nl
U kunt ook mailen naar a16rotterdam@rws.nl of telefonisch contact opnemen 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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Afbeelding: omleidingsroute autoverkeer
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