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Onderwerp Intrillen damwanden Hofwijktunnel maandag 11/ dinsdag 12 april

Geachte heer/mevrouw,
In onze brief van 7 februari kondigden wij de nachtelijke werkzaamheden voor het
intrillen van de damwanden voor de Hofwijktunnel en de duikerbrug Tempelweg
aan.
Inmiddels zijn de data voor de nachtelijke werkzaamheden bij de Hofwijktunnel
bekend: op maandag 11 april zullen we vanaf 20.00 uur damwanden aanbrengen,
tot 07.00 uur de volgende ochtend. Indien het werk niet binnen 1 nacht kan worden
afgerond, dan maken we gebruik van de reserve-avond/nacht op dinsdag 12 april.
Hierna gaan we over op het aanbrengen van de damwanden overdag.
Aanbrengen damwanden overdag: 12 april t/m eind mei
Na de nachtelijke werkzaamheden, waarbij de damwanden pal langs de snelweg
worden aangebracht, zullen we overgaan op het aanbrengen van de damwanden
op de dag. Deze werkzaamheden worden vanaf dinsdag 12 april uitgevoerd waarbij
er gewerkt wordt van 07.00 tot 17.00 uur. We starten bij de Hofwijktunnel. Eind
april/begin mei verwachten dit werk af te ronden en starten we met het aanbrengen
van de damwanden voor de duikerbrug Tempelweg. Dit werk start ook weer met de
damwanden dicht langs de snelweg waarvoor we weer in de avond/nacht moeten
werken. Tegen die tijd ontvangt u van ons nader bericht over de data.
Wat merkt u van de werkzaamheden?
De werkzaamheden voor het intrillen van de damwanden kunnen goed hoorbaar
zijn in de directe omgeving.
Vragen en klachten, waar kunt u terecht?
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Stuur dan een e-mail naar
omgevingsmanager Marylene Reijntjes via de contactgegevens op de voorzijde van
deze brief. Heeft u vragen over andere onderwerpen van de A16 Rotterdam dan
kunt u een mail sturen naar a16rotterdam@rws.nl of neem telefonisch contact op
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.

met de gratis Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002. Veel
informatie staat ook op onze projectwebsite: www.a16Rotterdam.nl.
Met vriendelijke groet,
Marylene Reijntjes
Omgevingsmanager
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