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Geachte heer, mevrouw,
Hierbij informeren* wij u over de onderwaterbetonstort voor de tunnelvloer in
bouwkuip 5. Het werk start maandag 15 augustus en we verwachten de stort op
dinsdag 16 augustus af te ronden.
Daarnaast informeren wij u over de laatste twee onderwaterbetonstorts in het
noordelijk deel van de tunnel:
- Bouwkuip 2 staat gepland van maandag 29 tot en met dinsdag 30 augustus
- Bouwkuip 1 staat gepland van maandag 5 tot en met dinsdag 6 september
De werkzaamheden
Bij de onderwaterbetonstorts voor de tunnelvloer is het noodzakelijk om ’s avonds
en ’s nachts door te werken, omdat de vloer in één keer achter elkaar moet worden
gestort om zo de kwaliteit van het beton te waarborgen.

De bouw van het noordelijk deel van de tunnel vanuit de lucht. De vloeren in de bouwkuipen
aangegeven in groen zijn al gestort.

Wat merkt u van de werkzaamheden?
In de directe omgeving kan er bouwactiviteit merkbaar zijn, zoals het geluid van de
betonpomp die continu aanstaat en de betonmixers die af en aan rijden en die
tijdens de betonstort de motor moeten laten draaien. Het bouwverkeer maakt
gebruik van de bouwweg op het bouwterrein. Van 19.00 uur ’s avonds tot 07.00 uur
in de ochtend maken de betonmixers gebruik van het zogeheten ‘witte ruis signaal’,
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
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zodat er geen overlast is voor de omgeving door piepjes tijdens het achteruit rijden
(wat noodzakelijk is om de betonmixer op de juiste plek bij de betonpomp te zetten).
Verder zullen we de betonpompen op de bouwplaats afschermen met
geluidswerende doeken.
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? Bel dan met of stuur een e-mail naar Paul
Eijking via de contactgegevens op de voorzijde van deze brief. Of stuur een email
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.
Met vriendelijke groet,
Paul Eijking
Omgevingsmanager

*U ontvangt deze informatie later dan u van ons gewend bent. Dat heeft te maken met de
schaarste van beton in de gehele bouwbranche. Bij de bouw van de Rottemerentunnel gaat
het om relatief grote aantallen beton. Daarom horen wij pas kort van tevoren van de
betoncentrale of de benodigde hoeveelheid kan worden geleverd en of een stort doorgaat.

Pagina 2 van 2

