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Werkplanning A15-MaVa mei - juli 2016 
 
Pernis, 17 mei 2016 
 
 
A-Lanes A15 werkt in opdracht van Rijkswaterstaat aan de verbreding van de A15 Maasvlakte – 
Vaanplein inclusief de Botlekbrug. In de komende periode zijn we vooral bezig met onderhoud. In 
dit overzicht zijn voor de komende periode (onderhouds-) werkzaamheden met verkeershinder 
opgenomen.  
 
De werkzaamheden vinden plaats van 22.00 – 05.00 uur tenzij anders aangeven. 
 

Onderhoudswerkzaamheden  
Locatie  Omschrijving impact  Communicatieacties 
Botlekbrug  Week 20 

Nachtelijke onderhoudswerkzaamheden. 
Afsluiting op 17 en 18 mei (dinsdag en 
woensdag). 
 
Week 22 
Nachtelijke onderhoudswerkzaamheden. 
Afsluiting 2 en 3 juni (donderdag en vrijdag). 
 
Week 24 
Nachtelijke onderhoudswerkzaamheden. 
Afsluiting 14 en 15 juni (dinsdag en 
woensdag). 
 
Week 26 
Nachtelijke onderhoudswerkzaamheden. 
Afsluiting 29 juni (woensdag). 
 
Week 27 
Nachtelijke onderhoudswerkzaamheden. 
Afsluiting 4 t/m 8 juli (maandag, dinsdag, 
woensdag en donderdag). 
 
Week 28 
Nachtelijke onderhoudswerkzaamheden. 
Afsluiting 11 t/m 15 juli ( maandag, dinsdag, 
woensdag en donderdag). 
 
Omleiding: 
Voor de nachtelijke 
onderhoudswerkzaamheden geldt in alle 
gevallen dat de brug in genoemde nachten in 
beide richtingen is afgesloten. Tijdens de 
afsluitingen wordt het reguliere verkeer 
omgeleid via de Botlektunnel. Het verkeer met 
gevaarlijke stoffen wordt omgeleid via de 
Eilandroute.   
 

 Ambtelijke coördinatoren zijn 
geïnformeerd.  

 Stakeholders worden 
geïnformeerd.  

 Rijkswaterstaat stuurt een 
nieuwsbericht uit.  

Botlektunnel  Week 21 
Regulier onderhoud. 
Afsluiting 25 mei (woensdag). 

 Ambtelijke coördinatoren zijn 
geïnformeerd.  

 Stakeholders worden 



2 
 
 
 
 
 

Afsluiting van de noordelijke tunnelbuis 
(Benelux - Maasvlakte). 
Omleiding: 
Via de Botlekbrug. 
 
Week 21 
Regulier onderhoud. 
Afsluiting 26 mei (donderdag). 
Afsluiting van de zuidelijke tunnelbuis 
(Maasvlakte – Benelux). 
Omleiding: 
Via de Botlekbrug. 
 
Week 23 
Regulier onderhoud. 
Afsluiting 11 op 12 juni (zaterdag op zondag). 
Afsluiting van de noordelijke en zuidelijke 
tunnelbuis vanaf 21.00 tot 09.00 uur. 
Omleiding: 
Via de Botlekbrug. 
 
Week 24 
Regulier onderhoud (reserveweekend). 
Afsluiting 17 op 18 juni (vrijdag op zaterdag). 
Afsluiting van de noordelijke en zuidelijke 
tunnelbuis vanaf 21.00 tot 09.00 uur. 
Omleiding: 
Via de Botlekbrug. 
 

geïnformeerd. 
 Rijkswaterstaat stuurt een 

nieuwsbericht uit. 

Thomassentunnel  Week 21 
Regulier onderhoud. 
Afsluiting 23 mei (maandag). 
Afsluiting zuidelijke tunnelbuis (Maasvlakte ri 
Vaanplein). 
Omleiding: 
Via Calandbrug. 
 
Week 21 
Regulier onderhoud. 
Afsluiting 24 mei (dinsdag). 
Afsluiting noordelijke tunnelbuis (Vaanplein ri 
Maasvlakte). 
Omleiding: 
Via Calandbrug. 
 
Week 23 
Softwareaanpassingen. 
Afsluiting 10 juni (vrijdag op zaterdag). 
Afsluiting noordelijke en zuidelijke tunnelbuis 
vanaf 20.00 tot 08.00 uur. 
Omleiding: 
Via Calandbrug. 
 
Week 24 
Softwareaanpassingen. 
Afsluiting 18 juni (zaterdag op zondag). 
Afsluiting noordelijke en zuidelijke tunnelbuis 
vanaf 20.00 tot 08.00 uur. 
Omleiding: 
Via Calandbrug. 
 

 Ambtelijke coördinatoren zijn 
geïnformeerd.  

 Stakeholders worden 
geïnformeerd. 

 Rijkswaterstaat stuurt een 
nieuwsbericht uit. 

Reeweg/Beneluxplein Week 24 
Asfaltwerkzaamheden. 
Afsluiting 18 juni (zaterdag). 

 Ambtelijke coördinatoren zijn 
geïnformeerd.  

 Stakeholders worden 
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Afsluiting parallelbaan Groenekruisweg tot 
knooppunt Benelux (incl toerit 18 en 19d) 
vanaf 21.00 tot 07.00 uur. 
Omleiding: 
Via de Vondelingenweg toerit 17 ( Pernis). 
 

geïnformeerd.  
 

Welplaattracé Week 23 
Asfaltwerkzaamheden. 
Afsluiting 9 op 10 juli (donderdag op vrijdag). 
Afsluiting toerit 15 en afrit 14 (Rosenberg 
centrum) vanaf 21.30 tot 05.00 uur ri 
Maasvlakte.. 
 
Omleiding: 
Verkeer wordt omgeleid via Botlekweg ri toerit 
14. 
 

 Ambtelijke coördinatoren zijn 
geïnformeerd.  

 Stakeholders worden 
geïnformeerd.  
 

Beneluxplein tot 
Verzorgingsplaats Portland 

Week 28 
Asfaltwerkzaamheden. 
Weekendafsluiting 15 t/m 18 juli (vrijdag, 
zaterdag en zondag). 
Afsluiting Hoofdrijbaan tussen knooppunt 
Benelux en Vaanplein, inclusief afsluiting van 
het Shell tankstation Portland vanaf vrijdag 
22.00 tot maandag 05.00 uur. 
 
Weekendafsluiting 15 t/m 18 juli (vrijdag, 
zaterdag en zondag). 
Afsluiting Toerit 17 (Gadering) ri. Vaanplein 
vanaf vrijdag 22.00 tot maandag 05.00 uur. 
 
Omleiding: 
Lokaal verkeer vanuit Hoogvliet/Spijkenisse 
wordt omgeleid via de Groenekruisweg; 
Toerit Hoogvliet/Gadering wordt omgeleid via 
de Vondelingenweg; 
Overig verkeer vanaf de A15 wordt omgeleid 
via de parallelrijbaan. 
 

 Ambtelijke coördinatoren zijn 
geïnformeerd.  

 Stakeholders worden 
geïnformeerd. 

 Rijkswaterstaat stuurt een 
nieuwsbericht uit. 

Gehele projectgebied 
Vaanplein tot aan Maasvlakte 

Werkzaamheden hebben betrekking op 
onderhoud kanten snelweg projectgebied 
vanaf Vaanplein ri Maasvlakte door middel 
van maaien. 
 
Week 21 en 22 
Onderhoudswerkzaamheden. 
Afsluiting van diverse toe- en afritten en/of 
rijstroken (kortstondig). 
 

 Ambtelijke coördinatoren zijn 
geïnformeerd.  

 Stakeholders worden 
geïnformeerd.  
 

 
Projectuitvoerder A-Lanes A15 werkt aan de hand van een zorgvuldig opgestelde werkplanning. Toch kunnen 
werkzaamheden door onvoorziene omstandigheden langer of korter duren. Bij slechte weersomstandigheden kunnen 
werkzaamheden worden uitgesteld. Mocht u deze informatie niet willen ontvangen dan horen wij dat graag via een 
reactie op de mail.  
 


