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Onderwerp Nacht-/weekendwerkzaamheden viaduct N471

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij informeren we u over nacht-/weekendwerkzaamheden die binnenkort
worden uitgevoerd voor het nieuwe A16 Rotterdam viaduct bij de N471.
Nacht-/weekendwerkzaamheden 7 t/m 11 april
Om het tweede deel van het viaduct bij de N471 te kunnen bouwen, moeten we de
N471 ter plaatse van het nieuwe viaduct een stukje opschuiven. Dat gebeurt tijdens
een afsluiting van de N471 van donderdag 7 april 20.00 uur tot en met maandag 11
april 06.00 uur. In deze periode zal dag en nacht worden doorgewerkt. De
werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het wegfrezen van asfalt en het
aanbrengen van nieuw asfalt voor de nieuwe wegindeling. De werkzaamheden
kunnen hoorbaar zijn in de directe omgeving.
N471 7 t/m 11 april afgesloten thv N209
De N471 is ter hoogte van de N209 afgesloten van donderdag 7 april 20.00 uur tot
en met maandag 11 april 06.00 uur. De afsluiting is op de N471 tussen de rotonde
G.K. van Hogendorpweg en de Marconisingel, inclusief de op/-afritten op de N209.
Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid en moet rekening houden met ca. 10
minuten extra reistijd.
Vragen en klachten, waar kunt u terecht?
Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Neem dan contact met mij op via de
contactgegevens bovenaan deze brief. 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 website: www.a16Rotterdam.nl.
Met vriendelijke groet,
Marylene Reijntjes, omgevingsmanager
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.

