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Onderwerp

Aanleg boorterp en inrichting Binckhorstlaan

Geachte mevrouw, heer,

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

informeer ik u met deze brief over de voortgang van de werl<zaamheden, zoals het verwijderen en

aanbrengen van damwanden en het wijzigen van de verkeerssituatie ter hoogte van Binck Twins en

Kohier voor het aanbrengen van de boorterp.

Planning en uitvoering

Aanleg boorterp en wijziging verkeerssituatie

Op het werkterrein, tussen de Fokker Terminal en Gerritse IJzerwaren is een gewichtsplaat gebouwd.

Dit is een ondergrondse betonnen plaat die bovenop het einde van beide geboorde tunnelbuizen komt

te liggen. Aansluitend aan de gewichtsplaat wordt tussen Kohier en Binck Twins een verhoging, de

boorterp, aangelegd. Over deze verhoging heen komt de Bincldiorstlaan te liggen. De gewichtsplaat en

boorterp samen zijn nodig om voldoende tegendruk te geven aan de boormachine, als deze de

ontvangstschacht nadert en zich minder diep onder de grond bevindt.

In de bijlagen zijn schematische tekeningen toegevoegd om de werkzaamheden en verkeerssituatie per

fase te verduidelijken.

Stap l: inrichtine OP de eewichtsplaat: olrtober en november 2017:

In deze fase worden de volgende werkzaamheden binnen het werkterrein uitgevoerd:

• Vanaf 9 oktober gedurende 3 dagen: verwijderen van de damwand op de kopse kant van de

gewichtsplaat.

• Als voorbereiding op het verleggen van de Bincldiorstlaan wordt op het werkterrein alvast een

nieuwe verbinding tussen de Bincldiorstiaan en de ventweg aangelegd.

Stap 2: aanleg nieuwe riibaan en verleeeen fietspad: december 2017 tot maart 2018:

• Verwijderen van oude kabels en leidingen op de hoek van Subway / Binck Twins. In de

periode 4-24 december is de ventweg op de hoek Subway / Binck Twins afgesloten voor

verkeer. Fietsers worden langs het werk geleid. Vanaf 24 december geldt op dit deel van de

ventweg eenrichtingsverkeer.
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• Vanaf 4 december rijdt verkeer via de nieuwe verbinding van en naar de ventweg-

Binckhorstlaan. Vrachtverkeer kan vanaf de ventweg de Bmckhorsflaan alleen oprijden in de

richting van de Zonweg.

• Het parkeerterrein voor Binck Twins wordt verplaatst richting de Jupiterkade.

• Vanaf 8 januari start de aanleg van het le deel van de boorterp aan de kant van Bmdk Twins.

Het hoogste punt van deze terp ligt op 2 meter.

• Vanaf 8 januari wordt het voet- en fietspad voor Kohier richting de gevel verplaatst.

Stap .^: aanlee 2de deel boorterp en openstelline riibaan: maart en aüril 2018

• Vanaf 19 februari rijdt verkeer in 2 richtmgen over het le deel van de 'boorterp. Vrachtverkeer

komende vanaf de ventweg kan ter hoogte van Gerritse weer in beide richtingen de

BindchorsÜaan oprijden.

• Zo lang de boorterp er ligt, blijft de ventweg ter hoogte van Subway eenrichtingsverkeer.

• Het 2de deel van de boorterp wordt aangelegd in de vrijgekomen ruimte tassen de verlegde

BincMiorsÜaan en het verlegde fietspad ter hoogte van Kohier.

Aanbrengen damwanden

Vanaf 20 november start de aannemer met het in de grond brengen van damwanden aan beide zijden

van de bouwkuip, tussen het kantoorpand voor kasteel De Binckhorst en de Zonweg. Deze

werkzaamheden duren 2 weken.

Overlast

Helaas is overlast tijdens de werkzaamheden onvermijdelijk. Het verwijderen en aanbrengen van de

damwanden kan geluids- en tóUingshinder veroorzaken. Er wordt nauwkeurig gemonitord of de

trillingen veroorzaakt door de werkzaamheden binnen de geldende wettelijke normen blijven.

Veiligheid
De gemeente doet er alles aan om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te garanderen. Toch kan

een werkterrein gevaar opleveren. Blijf daarom op veüige afstand van de werkzaamheden.

Inloopspreekuur en meer mformatie

Vragen over de werkzaamheden? ledere woensdag tussen 15.00 en 16.00 uur is er een inloopspreekuur

Bmckhorst in het Trefpunt Rotterdamsebaan aan de Binckhorstiaan 174 in Den Haag.

Heeft u een vraag over de werkzaamheden ofwüt u een calamiteit melden? Neem dan contact op met

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

dag bereikbaar) of stuur een emafl naar rotterdamsebaanOdenhaag.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,

^-5Éf^
P.P.M.K. Janssen

Projectdirecteur Rotterdamsebaan
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Bijlage: fasering aanleg boorterp

Stap l:
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BINCKHORST
Stap 3: openstellen
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