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ontsluiting bedrijventerrein

Geachte heer/mevrouw,
In deze brief wil ik u informeren over de nieuwe datum voor het vervallen van de
Bergschenhoekseweg. De werkzaamheden moesten vanwege de vorstperiode
eerder deze maand worden uitgesteld.
Ontsluiting bedrijventerrein via N209
Met ingang van vrijdag 12 maart 16.00 uur komt de Bergschenhoekseweg aan de
noordzijde van de N209 te vervallen, voor de aanleg van de A16 Rotterdam. Om
het bedrijventerrein Schiebroek bereikbaar te houden, maken we een aparte af- en
oprit op de N209 ter hoogte van de Dotterbloemstraat. Op de kaartjes onderaan
deze brief is te zien hoe het verkeer vanuit de verschillende richtingen het
bedrijventerrein kan bereiken en weer verlaten.
Bergschenhoekseweg 95 waar Herenboeren gevestigd is, blijft voorlopig bereikbaar
vanaf de kruising van de N209 met de Ankie Verbeek Ohrlaan/ Wildersekade.
Wat merkt u van de werkzaamheden?
Van 1 tot en met 12 maart as. is op de N209 richting Bergschenhoek op
doordeweekse dagen overdag (0700-16.00u) 1 rijstrook afgezet. Deze afzetting is
nodig om veilig de nieuwe af- en oprit te kunnen aanleggen. Zodra de af- en oprit is
gerealiseerd, zullen wij het westelijke deel van de Bergschenhoekseweg (tussen
het HSL-spoor en Herenboeren) verwijderen. We frezen het asfalt weg en brengen
vervolgens zand en grond aan voor de grondwal die hier wordt gemaakt.
Definitieve situatie Bergschenhoekseweg
De af- en oprit op de N209 is tijdelijk, naar verwachting tot begin 2024. Dan
realiseren we de definitieve situatie, waarbij de ontsluitingsweg voor het
bedrijventerrein Schiebroek (dan Ratelaarweg in plaats van Bergschenhoekseweg)
aan de zuidzijde van de A16 ligt.

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.

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
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 sinds kort te volgen
op Facebook, Twitter en Instagram.
Met vriendelijke groet,
Frank van Ginderen
Omgevingsmanager

Verkeer van/naar A13 en N471
Verkeer vanuit de richting A13 en N471 gebruikt de nieuwe afrit op de N209 om het
bedrijventerrein te bereiken. Verkeer richting de A13 en N471 gebruikt de nieuwe oprit naar
de N209 en keert bij afslag Bergschenhoek, om via de N209 de weg te vervolgen richting de
A13 en N471.
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Verkeer van/naar Bergschenhoek en Ankie Verkbeek Ohrlaan
Verkeer vanuit de richting Ankie Verbeek Ohrlaan en Bergschenhoek neemt op de N209 de
afslag Rotterdam, om via de N209 gebruik te maken van de nieuwe afrit naar het
bedrijventerrein. Verkeer richting de Ankie Verbeek Ohrlaan en Bergschenhoek neemt de
nieuwe oprit naar de N209.

Fietsers/voetgangers
Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van de route
Wildersekade/Hazelaarweg/Adrianalaan, via de Landscheiding of via de Zwarteweg.
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