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Onderwerp

Wijziging verkeerssituatie en voortgang werkzaamheden werkterrein

Bincldiorstlaan

Geachte mevrouw, heer,

In de Binckhorst is een groot werkterrein ingericht voor de aanleg van de Rotterdamsebaan. Op dit

werkterrein wordt een bouwkuip gemaakt die nodig is voor de oirtvangstschacht van de

tunnelboormachine en de toerit van de tunnel. Graag informeer ik u over de werkzaamheden.

Planning en uitvoering

Bouw ontvang 'stschacht en toerit tunnel

Tussen het Teleport Hotel en de Fokker Terminal wordt de toerit naar de toekomstige tunnel gebouwd.

Vanaf 9 mei worden hiervoor damwanden aangebracht ter hoogte van de Zonweg. Deze

werkzaamheden duren l tot 2 weken. Daarnaast worden tot de zomer 800 ankerpalen voor de

fundering van de bouwkuip in de grond aangebracht. Vervolgens wordt de bouwkuip in delen

ontgraven, waarna de werkvloeren en de wanden in beton gestort kunnen worden.

Ter hoogte van de Mooof wordt op het werkterrein een gronddepot ingericht. Hier wordt de grond die

uit de bouwkuip komt tijdelijk opgeslagen.

Het werk wordt doordeweeks uitgevoerd tussen 7.00 uur en 16.30 uur. Incidenteel kan het voorkomen

dat er tot 19.00 uur of op zaterdag wordt doorgewerkt.

Bouw gewichtsplaat

Tussen de Fokker Terminal en het gebouw van BinckTwins wordt een zogenaamde gewichtsplaat

gebouwd. Dit is een ondergrondse "betonnen plaat die boven het einde van beide geboorde

tunnelbuizen komt te liggen. Deze constructie is nodig om. het laatste deel van de tunnel relatief ondiep

te kunnen aanleggen. De gewichtsplaat zorgt voor voldoende tegendrukvoor de tunnelboormachine en

voorkomt dat de tunnel later omhoog komt. Omstreeks augustus 2017 is de gewichtsplaat Idaar.

Bouwschuttmg en aankleding werkterrein

Om te zorgen voor een veilige omheining langs het werkterrein, wordt aan de kant van de vent\veg een

stevige houten schutting geplaatst. Begin mei start de aannemer met het plaatsen van deze schutting.
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Daarna wordt de schutting begin juni 'beldeed met lcanststof platen voorzien van een bijzondere

vormgeving en Mjkgaten met zicht op het werkterrein.

Overlast

Helaas is overlast tijdens de werkzaamheden onvermijdelijk. U kimt geluids- en trillingshinder ervaren

en hetbouwverkeer op de Zonweg en Bincldiorstiaan neemt toe. Er wordt nauwkeurig gemonitord of

geluid en trillingen veroorzaakt door de werkzaamheden binnen de daarvoor geldende wettelijke

normen blijven.

Veüigheid
De gemeente doet er alles aan om de veüigheid tijdens de werkzaamheden te garanderen. Toch kan

een werlcterrein gevaar opleveren. Blijf daarom op veilige afstand van de werkzaamheden.

Inloopspreekuur

Vragen over de werkzaamheden? ledere woensdag houdt de Combinatie Rotterdamsebaan een

inloopspreekuur BincMiorst. U kunt dan tussen 15.00 en 16.00 uur bij de omgevingsmanager terecht

met vragen over de werkzaamheden die in uitvoering zijn ofbümenkort komen. Het inloopspreekuur

is in het Trefpunt Rotterdamsebaan aan de Bmckhorstiaan 174 m Den Haag.

Meer mformatie
Heeft u een vraag over de werkzaamheden of wilt u een calamiteit melden? Neem dan contact op met

de Combinatie Rotterdamsebaan via telefoonnummer 088-400 8083 (voor noodgevallen 24 uur per

dag bereikbaar) afstuur een email naar rotterdamsebaan(S)denliaag.nl.

Kijk voor meer informatie op www.rotterdamsebaan.nl of download de Rotterdamsebaan-app

(beschikbaar via de App Store, Google Play Store en Microsoft Store).

Met vriendelijke groet,

P.P:M.K. Janssen

'rojectdirecteur Rotterdamsebaan
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