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Onderwerp Nieuw aan te leggen Verlegde Oude Bovendijk

Door de aanleg van de nieuwe A16 Rotterdam wordt de bestaande aansluiting
van de Oude Bovendijk op de Landscheiding verplaatst in oostelijke richting.
De Oude Bovendijk krijgt een nieuwe bocht en gaat over de bestaande
binnenboezem parallel langs de A16 Rotterdam. Deze nieuwe weg met de
naam Verlegde Oude Bovendijk bevat ook een fietspad langs de N471. Op de
volgende pagina is de nieuwe verkeerssituatie zichtbaar. In deze brief
informeren wij u over de werkzaamheden, die noodzakelijk zijn om deze
aanpassing te verwezenlijken.
Wat zijn de werkzaamheden?
De toekomstige A16 wordt gerealiseerd aan de noordzijde van de bestaande
N209. Ter plaatse van de Oude Bovendijk betekent dit dat de binnenboezem
gedempt wordt. Vervolgens wordt een damwandscherm aangebracht. Na het
aanbrengen van de damwanden wordt een voorbelasting aangebracht ter
plaatse van de gedempte boezem. Na een wachttijd van circa 7 maanden start
de aanleg van de werkzaamheden van deze nieuwe weg.
Planning werkzaamheden
Vanaf maandag 12 oktober start het dempen van de Oude Bovendijk. Vanaf
maandag 19 oktober tot en met vrijdag 30 oktober starten we met de
werkzaamheden om damwanden in de boezem van de Oude Bovendijk aan te
brengen. Van oktober tot april vindt de voorbelasting plaats. Vanaf april 2021
rijdt u over de tijdelijk Verlegde Oude Bovendijk en wordt de nieuw aan te
leggen Verlegde Oude Bovendijk gemaakt. Vanaf juli 2021 is deze Verlegde
Oude Bovendijk gereed.
Wat betekent het voor u?
Tijdens de werkzaamheden is de Oude Bovendijk, inclusief de aansluiting op de
N209 en de belevenisboerderij, bereikbaar. Indien er een tijdelijke stremming
plaatsvindt, zijn er verkeersregelaar die u begeleiden. Het plaatsen van de
damwand is hoorbaar in de omgeving. Dit is ook afhankelijk van uw afstand tot
het werk. Onze werktijden zijn tussen 07.00 en 16.00 uur.

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.

Pagina 1 van 2

Bestaande
Oude Bovendijk
en
binnenboezem

Nieuw aan te leggen
Verlegde Oude Bovendijk

Toekomstige eindsituatie A16 met de Verlegde Oude Bovendijk
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,
Frank van Ginderen Omgevingsmanager ‘De Groene Boog’
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