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Onderwerp Heiwerkzaamheden recreaduct + viaduct Ankie Verbeek-Ohrlaan

Geachte heer/mevrouw,
In deze brief willen we u informeren over heiwerkzaamheden die de komende
periode worden uitgevoerd in de omgeving van de Ankie Verbeek-Ohrlaan/N209.
De heiwerkzaamheden zijn nodig voor de nieuwe viaducten voor de Ankie VerbeekOhrlaan en het verderop gelegen recreaduct/faunapassage. Daarnaast brengen we
in de maand november heipalen aan voor de wegportalen die langs de weg komen
te staan.
1. Nieuwe fase heiwerkzaamheden viaduct Ankie Verbeek-Ohrlaan
Vorig jaar zomer zijn we gestart met de bouw van het viaduct voor de Ankie
Verbeek-Ohrlaan. Het werk wordt in fases uitgevoerd om het verkeer op de N209
zo min mogelijk te hinderen. Nu de N209 deze zomer is verlegd onder het eerste
deel van het nieuwe viaduct door, kunnen we verder bouwen aan het viaduct. In de
volgende periodes staan hiervoor heiwerkzaamheden op de planning:
-

Maandag 22 augustus tot en met ca. vrijdag 9 september
Donderdag 13 oktober tot en met ca. vrijdag 4 november

2. Start bouw recreaduct/faunapassage
Maandag 5 september starten we met de heiwerkzaamheden voor het
recreaduct/faunapassage ter hoogte van het Schiebroeksepark. Naar verwachting
duurt het werk 3 weken, tot en met 23 september. Het wordt een 16 meter brede
fietsers- en voetgangersbrug in combinatie met een faunapassage voor dieren
waarmee het Schiebroeksepark en recreatiegebied De Vlinderstrik met elkaar
worden verbonden.
3. Heien funderingspalen wegportalen
In de maand november heien we op het gehele traject langs de huidige N209 de
funderingspalen voor de wegportalen.

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 deze werkzaamheden?
De heiwerkzaamheden kunnen hoorbaar zijn in de directe omgeving. Werktijden
zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 16.00 uur met een eventuele
uitloop naar 19.00 uur en op zaterdag.
Vragen en klachten, waar kunt u terecht?
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Stuur dan een e-mail naar
marylene.reijntjes@groeneboog.nl of neem telefonisch contact met mij op. Ook
kunt u mailen naar a16rotterdam@rws.nl of bellen 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

Het Ankie Verbeek-Ohrlaan viaduct in aanbouw. Medio juli is de N209 verlegd onder het
eerste deel van het nieuwe viaduct door.

Toekomstbeeld van het nieuwe recreaduct/faunapassage ter hoogte van het
Schiebroeksepark.
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