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Onderwerp Heiwerkzaamheden bij aansluiting A13/A16

Geachte heer/mevrouw,
In navolging op onze brief van december vorig jaar, wil ik informeren over de
werkzaamheden die de komende periode worden uitgevoerd voor de nieuwe A16
Rotterdam bij de aansluiting op de A13. Op de achterzijde van de brief staan de
werkzaamheden, locaties en data op een rij.
Sloopwerk en aanbrengen damwanden duiker Tempelweg vanaf 23 augustus
Ter hoogte van de Tempelweg moet de bestaande duiker onder de A13 worden
vervangen door een nieuwe duiker, vanwege het verleggen van de A13 richting
Den Haag en de aansluiting van de nieuwe A16 op de bestaande A13. Medio
augustus starten we met de sloopwerkzaamheden van het bestaande deel aan de
oostzijde. In de loop van september starten we met de bouw van het nieuwe
oostelijke deel, waarvoor we damwanden aanbrengen. Omdat er voor de bouwkuip
diepe damwanden nodig zijn, worden deze damwanden de grond ingetrild en
geheid. Dit kan goed hoorbaar zijn in de directe omgeving. De werkzaamheden
voor de sloop duren zo’n 2 weken en het aanbrengen van de damwanden ongeveer
4 weken.
Heiwerkzaamheden viaduct A13 vanaf 8 november 3e fase
Zoals in de vorige brief aangegeven wordt het heiwerk voor de verbindingsbogen
A16-A13 in meerdere fases uitgevoerd en wordt er tijdens het broedseizoen niet
geheid om de weidevogels te ontzien. Vanaf 8 november as. start het derde deel,
wat ongeveer 1 maand zal duren. De vierde en laatste fase is gepland voor najaar
2022.
Heiwerkzaamheden viaduct afrit Vliegveldweg
Eind november/begin december starten de werkzaamheden voor het viaduct van de
A16 Rotterdam over de afrit Vliegveldweg. We brengen dan funderingspalen aan,
wat ongeveer 7 weken zal duren tot ca. begin februari 2022. In de kerstvakantie
wordt er niet gewerkt.
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 merkt u van de werkzaamheden?
De funderingspalen worden met een heimachine aangebracht, wat hoorbaar zal zijn
in de omgeving. Damwanden worden zowel getrild als geheid, wat vanwege de
diepte noodzakelijk is en wat goed hoorbaar is in de directe omgeving. De reguliere
werktijden zijn van 07:00 tot 16:00 met een uitloop naar 19.00 uur en op zaterdag.
Overzicht locaties/data aanbrengen funderingspalen en damwanden
Locatie + soort
Damwanden Tempelweg
Funderingspalen viaduct A13
Funderingspalen viaduct afrit Vliegveldweg

Start
September 2021
8 november 2021
Eind november/ begin
december 2021

Duur
Ca. 4 weken
Ca. 1 maand
Ca. 7 weken

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