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Onderwerp Uitnodiging online bijeenkomst en update bouw A16 Rotterdam

Geachte heer/mevrouw,

Meld u aan voor de online
bijeenkomst via

Het werk aan de nieuwe A16 Rotterdam is volop in uitvoering. Wij informeren u
graag over ons werk. Ook zijn we benieuwd naar uw vragen. Daarom nodigen wij
u van harte uit voor een online informatiebijeenkomst. Daarnaast informeren wij u
in deze brief over de aanstaande werkzaamheden rondom het Terbregseplein.

www.a16rotterdam.nl/online

Online informatiebijeenkomst 7 juli 2020
Wij hadden u graag persoonlijk ontmoet, maar de RIVM-regels rondom corona
laten dat niet toe. We hebben gezocht naar een passend alternatief en
organiseren een online informatiebijeenkomst op dinsdagavond 7 juli van 19.30
tot 21.00 uur. U kunt zich vanaf maandag 15 juni aanmelden via
www.a16rotterdam.nl/online
Tijdens een presentatie vanuit een studio praten medewerkers van
bouwcombinatie De Groene Boog u bij over de bouwwerkzaamheden bij het
Terbregseplein en het Terbregseveld. Denk aan de bouw van de fly-over bij
Terbregseplein, het viaduct over de President Rooseveltweg en de
Rottemerentunnel in het Terbregseveld. Ook geven zij een globale planning voor
de komende jaren voor dit deel van het tracé.
Uiteraard krijgt u de gelegenheid uw vragen te stellen. Tijdens de presentatie kunt
u vanachter uw digitale scherm via een chatfunctie reageren. Niet alle vragen
kunnen tijdens de online bijeenkomst worden besproken, maar na afloop
beantwoorden we de overige vragen via de e-mail.
Uitzending beschikbaar na afloop
De uitzending is na afloop beschikbaar via onze website. Zo kunt u de presentatie
op een later moment alsnog volgen. Heeft u behoefte aan een persoonlijke
toelichting? Dan bent u van harte welkom voor een gesprek in de Expo A16
Rotterdam met omgevingsmanager Paul Eijking. Maak een afspraak via
paul.eijking@groeneboog.nl of bel naar 06–21 50 46 24.

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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Start funderingswerk fly-over Terbregseplein
Om de nieuwe fly-over over het Terbregseplein heen te maken, moet er onder
andere op de plek waar de fly-over aan de grond komt een fundering worden
gerealiseerd. Vanaf woensdag 24 juni start het werk aan deze fundering. We
brengen damwanden en prefab heipalen aan.
Planning werkzaamheden
We splitsen de werkzaamheden aan de fundering op in drie fasen. In de eerste
fase brengen we damwanden aan, dit duurt ongeveer drie werkweken. Daarna
starten we met de heipalen, dit duurt vijf werkweken. In de derde fase maken we
nog een gedeelte van het damwandscherm af. Deze werkzaamheden nemen nog
ongeveer 2 werkweken in beslag. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind
augustus afgerond.
Wat betekent dit voor u?
We zetten bij uitvoering van de werkzaamheden in op het beperken van hinder.
De heistellingen krijgen een geluidsmantel om. We pakken het heiblok en de
heipaal als het ware in en realiseren daarmee een forse geluidsreductie bij de
bron. Daarnaast wordt het eerste deel van de damwanden door het gewicht van
de machine alvast voor een deel de grond in geduwd. Ondanks deze maatregelen
kunnen de werkzaamheden hoorbaar zijn in de omgeving.
Werktijden
De standaard werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 19.00
uur. Tijdens de bouwvak (1 tot 22 augustus) werken we, hetzij in een lagere
intensiteit, door.
Kijkje achter de schermen | Expo A16 Rotterdam
De Expo A16 Rotterdam is open. Eerder was het bezoekerscentrum in verband
met corona uit voorzorg gesloten. We heten u van harte welkom. U dient zich wel
aan te melden voor een bezoek via www.a16rotterdam.nl/expo. Er kan een
beperkt aantal personen in één keer naar binnen. De openingstijden zijn van
dinsdag tot en met zondag tussen 10.00 en 17.00 uur. De Expo bevindt zich bij de
Eekhoornplaats aan de Rottebandreef.
Vragen en klachten, waar kunt u terecht?
Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft naar aanleiding van deze brief.
Bewaar ze voor de online bijeenkomst of neem eerder tijdens kantooruren contact
op met omgevingsmanager Paul Eijking op telefoonnummer 06–21 50 46 24 (bij
geen gehoor 010-208 32 20) of mail naar paul.eijking@groeneboog.nl
Wilt u meer informatie 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 08008002. Veel informatie staat ook op onze projectwebsite www.A16Rotterdam.nl
Met vriendelijke groet,
Eva Zonneveld,
Omgevingsmanager De Groene Boog
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