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Onderwerp Nachtelijke werkzaamheden op de Hoofdweg

Geachte heer, mevrouw,
Met deze brief willen we u informeren over de werkzaamheden en nachtelijke
voorbereidingen aan de Hoofdweg ten behoeve van de realisatie van de A16
Rotterdam. Voor deze nachtelijke werkzaamheden moet de Hoofdweg secundair
(noordzijde) toegankelijk blijven voor de hulpdiensten.
De werkzaamheden voor kabels en leidingen
Vanaf 26 juli vinden er gedurende 12 weken werkzaamheden aan kabels en
leidingen plaats voor de aanleg van een nieuwe oprit vanaf de Hoofdweg naar de
A16. Tijdens deze werkzaamheden wordt de Hoofdweg richting Alexandrium
versmald naar 1 rijbaan om plaats te maken voor het tijdelijk verlegde fietspad. Zie
afbeelding 1 voor de locatie van de werkzaamheden en de tijdelijke gewijzigde
verkeerssituatie.

Afbeelding 1: Locatie van de werkzaamheden en de tijdelijk gewijzigde verkeerssituatie.

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.

Weekendafsluiting 24-26 juli
Vanwege de verlegging van kabels en leidingen ter hoogte van de verkeerslichten
nabij het Bastion hotel, is de huidige in- en uitrit vanaf de Hoofdweg naar het
Business Centre en het Bastion vanaf 26 juli t/m 22 oktober a.s. gestremd voor alle
verkeer. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen zaterdag 24 juli 20.00 uur
en maandag 26 juli 05.00 uur. Tijdens deze werkzaamheden is de Hoofdweg in
beide richtingen en de afrit vanaf de A16 naar de Hoofdweg volledig afgesloten. Het
verkeer wordt omgeleid via de Boszoom – Prinsenlaan - Koningslaan. Zie
afbeelding 2 voor de omleidingsroute.

Afbeelding 2: Omleidingsroute tijdens weekendafsluiting

Nachtelijke werkzaamheden 12-16 juli
Ter voorbereiding van de bovengenoemde werkzaamheden vanaf 26 juli t/m 22
oktober, worden in de week van 12 t/m 16 juli a.s. tussen 20.00 en 06.00 uur
gedurende 4 avond- en nachtperioden werkzaamheden aan de Hoofdweg ter
hoogte van het Bastion hotel uitgevoerd.
• Op maandag en dinsdag is de rijbaan van de Hoofdweg richting
de A16 gestremd.
• Op woensdag en donderdagnacht is de rijbaan van de Hoofdweg richting Pr.
Alexandrium gestremd.
Gedurende deze 4 avonden en nachten wordt een waterleidingbuis onder elk van
de twee rijbanen aangebracht. Hiervoor wordt eerst een deel van de
asfaltverharding van de rijbaan verwijderd.
Vervolgens wordt een sleuf gegraven en gaan we de buis leggen. De sleuf wordt
vervolgens weer aangevuld en de rijbaan wordt aangeheeld met een tijdelijke
verharding. Het autoverkeer wordt deze nachten omgeleid via de Boszoom-
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Prinsenlaan-Koningslaan op maandag- en dinsdagnacht. Zie afbeelding 3 voor de
omleidingsroute.

Afbeelding 3: Omleidingsroute tijdens nachtelijke werkzaamheden.

Bereikbaarheid hulpdiensten tijdens werkzaamheden
Hulpdiensten moeten ten alle tijden over de Hoofdweg kunnen rijden.
Maandagnacht 12 juli, dinsdagnacht 13 juli en het weekend van 24 tot 26 juli is de
Hoofdweg richting de A16 afgesloten. Wij willen u nadrukkelijk verzoeken om de
Hoofdweg secundair (noordelijke zijde) bereikbaar te houden voor de hulpdiensten.
Dit betekend dat er geen auto’s of vrachtwagen mogen parkeren of stilstaan aan de
bermkant van de Hoofdweg secundair. Er geldt voor deze kant een parkeerverbod.
Op afbeelding 4 is de omleidingsroute van de hulpdiensten te zien over de
Hoofdweg secundair. Het zal dus noodzakelijk zijn dat dit stuk weg begaanbaar blijft
voor de hulpdiensten. Het blijft wel mogelijk om aan de zijde te parkeren waar dit nu
ook is toegestaan.

Afbeelding 4: De route van de hulpdiensten
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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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