BOUWBERICHT

In opdracht van Rijkswaterstaat legt BAAK de Blankenburgverbinding aan. U woont of
werkt in de omgeving van de werkzaamheden. Met dit bouwbericht informeren we u
over de aard van de werkzaamheden en de hinder die u mogelijk kunt ervaren.

3 februari 2020

Nachtwerkzaamheden langs A20

plaatsen vangrail maandag 10 februari
tussen 21:00 en 05:00 uur
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Eind 2019 plaatsten we een vangrail langs de A20. Op maandag
10 februari zet bouwconsortium BAAK in de avond en de nacht de
laatste 150 meter. Bij tankstation Rijskade verwijderen we een stuk
vangrail. Met dit bouwbericht informeren we u over de werkzaamheden en de mogelijke hinder.
Aanleiding
Voor de aanleg van het nieuwe knooppunt Vlaardingen moeten
de Broekpolderweg en de naastgelegen watergang een stuk naar
het noorden worden verlegd. Omdat deze voorbereidingen dicht
bij de A20 worden uitgevoerd, plaatsen we voor de veiligheid van
weggebruikers en onze medewerkers een vangrail tussen de weg en
het werkterrein. In december plaatsten we het eerste deel, nu het
tweede.
Plaatsen en verwijderen vangrail
Op afbeelding 1 ziet u waar de vangrail komt. Om deze te kunnen
plaatsen, slaan we eerst palen in de grond en bevestigen daaraan de
rail.
Om de Broekpolderweg te ontlasten van werkverkeer, maken we op
de A20 bij tankstation Rijskade een poort voor bouwverkeer naar de
Broekpolderweg. Op 10 februari verwijderen we hiervoor in de nacht
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Afbeelding 1 Locatie plaatsen vangrail

een stuk vangrail. Daarna asfalteren we overdag de verbinding tussen
het tankstation en de Broekpolderweg.
Werktijden en hinder
Om veilig te kunnen werken, moeten we op de A20 richting Hoek van
Holland de rechter rijstrook en verzorgingsplaats Rijskade afsluiten
voor het verkeer. Dit mag alleen in de avond en nacht als er minder
verkeer op de snelweg rijdt. Daarom werken we tussen 21:00 en
05:00 uur. Als we het werk niet afkrijgen, werken we mogelijk ook op
11 februari in de avond en nacht.
Het slaan van de palen en het bevestigen van de rail kan zorgen voor
geluidsoverlast in de omgeving. Mogelijk heeft u ook last van de verlichting van de bouwplaats en van het geluid van werkverkeer.

Afbeelding 2 Werkzaamheden bij de Krabbeplas

BAAK legt in opdracht van Rijkswaterstaat de Blankenburgverbinding
aan. De nieuwe weg verbindt de
A15 en de A20 tussen Rozenburg
en Vlaardingen en verbetert de
bereikbaarheid van de bedrijven
in het Rotterdamse havengebied
en in Greenport Westland.

De Blankenburgverbinding
bestaat uit de aanleg van een
autosnelweg van 2x3 rijstroken,
een landtunnel, een watertunnel, een verdiepte aansluiting op
de A20 en een hoge aansluiting
op de A15. De A20 wordt tot aan
het Kethelplein verbreed.

Bekijk het laatste nieuws, foto’s
en filmpjes op
www.blankenburgverbinding.nl.
Hier vindt u ook de actuele
planning van het project en een
overzicht van activiteiten die
Rijkswaterstaat en BAAK rond de
bouwplaats organiseren.

Vragen of klachten kunt u e-mailen naar omgeving@baakbbv.nl.
Heeft u tijdens de nachtwerkzaamheden een dringende vraag
of opmerking? Bel of sms dan de
uitvoerder op 06 21 40 99 34.

