
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.

BAAK legt in opdracht van Rijkswa-
terstaat 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 watertun-
nel, 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.blanken-
burgverbinding.nl. Hier vindt 
u ook de actuele planning van 
het project en een overzicht van 
activiteiten die Rijkswaterstaat 
en BAAK rond de bouwplaats 
organiseren. 

Heeft u een vraag of opmerking? 
Bel dan gratis Rijkswaterstaat: 
0800-8002 of e-mail 
blankenburgverbinding@rws.nl.
Bouwberichten en plannings-
wijzigingen kunt u digitaal 
ontvangen. Aanmelden kan via 
omgeving@baakbbv.nl.

31 oktober 2018 - Actualisatie planning

Proeven met palen en damwanden en palen boren 

Eerder infomeerden we u over de planning rond het aanbrengen 
van proefpalen en palen voor het spoorviaduct. Bij de voorbe-
reiding van deze werkzaamheden is de planning geactualiseerd. 
Daarom ontvangt u een geactualiseerde versie van het bouwbericht 
van 22 oktober.

In oktober en november voert BAAK een aantal proeven met palen 
en damwanden uit bij Zuidbuurt 77 en Zuidbuurt 38. Daarnaast 
werken we aan de onderdoorgang van het spoor. Hiervoor boren 
we funderingspalen. Van donderdag 1 november tot en met maan-
dag 12 november doen we dit met twee ploegen. We werken dag 
en nacht. Met dit bouwbericht informeren we u over de werkzaam-
heden en de hinder die ze mogelijk voor u kunnen meebrengen.

Proefpalen en proefdamwandplanken
Eerder informeerden we u over ons voornemen voor het uitvoeren 
van twee proeven: het aanbrengen van proefpalen en proefdam-
wandplanken. Het aanbrengen van de proefpalen ter hoogte van 
Zuidbuurt 77 is gestart op vrijdag 26 oktober. Op 1 november ronden 
we deze proef af en steekt de heistelling de Zuidbuurt over. Vanaf 
volgende week brengen we proefpalen en proefdamwanden aan ter 
hoogte van Zuidbuurt 38. 

Spreekuur uitgesteld 
Als de data van de proefdamwanden definitief zijn, informeren we 
u hierover per e-mail. Als uw e-mailadres nog niet bij ons bekend is, 
kunt u dit sturen naar omgeving@baakbbv.nl. Omdat we de proeven 
met de damwanden later uitvoeren dan gepland, vindt ook het 
spreekuur op de parkeerplaats bij de Zuidplas later plaats. Hierover 
informeren we u ook per e-mail en via de website www.blankenburg-
verbinding.nl/werkzaamheden.

Zuidbuurt donderdag 1 november korte tijd afgesloten
Omdat de eerste paalproef ten noorden van de Zuidbuurt wordt 
uitgevoerd en de tweede ten zuiden van de Zuidbuurt, moet de 
heistelling de Zuidbuurt oversteken. Voor het maken van deze over-
steek is er op donderdag 1 november tussen 10:00 en 15:00 uur een 
stremming van 10 tot 20 minuten op de Zuidbuurt. BAAK legt dan 
eerst schotten op de weg om de weg te beschermen. Daarna steekt 
de heistelling over en halen we de schotten weer weg. Verkeersrege-
laars houden het verkeer gedurende de stremming aan weerszijden 
tegen. 

Verlengde dagen en nachtwerkzaamheden bij spoorviaduct 
Het werk aan de Hollandtunnel begint met de bouw van een viaduct 
onder de spoorlijn. Op 16 oktober zijn we gestart met het boren van 
de eerste palen voor de onderdoorgang. 

Om het aanbrengen van palen volgens de planning af te ronden, 
werken we tussen donderdag 1 november 19:00 en maandag 12 no-
vember dag en nacht. Als het werk goed loopt, werken we mogelijk 
korter. 

Vanaf dinsdag 13 november werken we weer volgens onze reguliere 
uren: van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 19:00 uur.

Hinder
Ter voorbereiding op de boorwerkzaamheden slijpen we op donder-
dag 1 november tussen 19:00 en 01:00 uur een aantal keer in het 
spoor. Daarna maken we tot in de ochtend de bouwplaats gereed 
voor het plaatsen van de boorstelling. Op vrijdag starten we met het 
boren van palen. In de nacht van zondag 11 op maandag 12 novem-
ber brengen we het spoor weer terug. Het slijpen en inrichten van de 
bouwplaats kan zorgen voor geluid in de omgeving. Mogelijk ziet u 
de verlichting van de bouwplaats en hoort u het geluid van machines. 
Het boren van palen geeft weinig geluidsoverlast voor de omgeving.
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