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Verbreding viaduct Vlaardingervaart
Het A20-viaduct over de Vlaardingervaart wordt vanaf eind mei tot 
medio 2022 aan de zuidkant vijf meter verbreed. Om het werk veilig 
uit te kunnen voeren, sluiten we vanaf 7 juni het fietspad aan de 
oostkant van de Vlaaringervaart, de Trekkade, af. Aan de westkant 
leggen we tijdelijk een tweede fietspad aan, zodat fietsers via deze 
kant altijd langs het werk kunnen rijden. Met dit bouwbericht infor-
meren we u over de werkzaamheden, de verkeersmaatregelen en de 
hinder. 

Verbreding viaduct
Eind mei starten de werkzaamheden voor de uitbreiding van het via-
duct (zie locatie op afbeelding 1). We verwijderen eerste een stalen 
constructie en slopen dan de betonnen delen die aan de rand van 
het bestaande viaduct zitten. Zo kunnen we de aansluiting op het 
bestaande viaduct maken. Dit sloopwerk duurt tot eind juli.

Het viaduct rust aan de uiteinden op een landhoofd, de aansluiting 
tussen het viaduct en de weg. Onder het viaduct staan zeven rijen 
met pijlers. Voor de uitbreiding van het viaduct verlengen we de 
landhoofden en de pijlers. Hiervoor boren we funderingspalen in de 
grond en bouwen hierop de betonnen landhoofden en pijlers. 

Als de pijlers klaar zijn, hijsen we er betonnen liggers op. De liggers 
vormen de basis van het dek van het viaduct. Op de liggers brengen 
we een laag beton aan om het dek vlak af te werken. Medio 2022 
plaatsen we het geluidsscherm weer terug op het viaduct en is de 
uitbreiding klaar. Aan de noordkant vervangen we de groene pane-
len van het bestaande geluidscherm. 

Werktijden en geluidshinder
De werkzaamheden aan het viaduct voeren we uit van maandag 
tot en met vrijdag tussen 07:00 en 19:00 uur. Als het voor bepaalde 
werkzaamheden noodzakelijk is om in de avond, de nacht of in het 
weekend te werken, dan informeren we u daarover. 

De werkzaamheden voor de uitbreiding van het viaduct zorgen voor 
geluid in de omgeving. Met name het sloopwerk van het bestaande 
viaduct in juni en juli kan hinderlijk voor u zijn. In september bren-
gen we aan beide kanten van de Vlaardingervaart ook een stukje 

damwand aan. Dit duurt beide keren ongeveer een dag. Voor de 
funderingen van de pijlers en landhoofden hebben we gekozen voor 
boorpalen. Het aanbrengen van deze palen geeft beperkte geluids-
hinder.

Fietsers en voetgangers

Medio mei - Aanleg extra fietspad Broekkade (westzijde Vlaardin-
gervaart)
In mei leggen we aan de westkant van de Vlaardingervaart een 
tweede fietspad aan naast het bestaande fietspad (zie afbeelding 3). 
Tijdens de verbreding is altijd één van beide fietspaden open. Inci-
denteel kan vanwege veiligheid een afsluiting van beide fietspaden 
toch noodzakelijk zijn. Hierover wordt u dan tijdig geïnformeerd.

7 juni tot eind 2021 - Afsluiting Trekkade (oostzijde Vlaardingervaart)
Bij de werkzaamheden voor de verbreding worden grote machines 
ingezet. Aan de oostkant van het viaduct is te weinig ruimte om 
deze op veilige afstand van het fiets- en het voetpad te plaatsen. 
Daarom sluiten we vanaf maandag 7 juni tot het eind van het jaar op 
doordeweekse dagen (van maandag 06:00 tot vrijdag 17:00 uur) het 
fietspad aan de oostkant van de Vlaardingervaart tussen de Gretha 
Hofstralaan en de Julianalaan af. Het naastgelegen voetpad is even-
eens afgesloten. In het weekend en op feestdagen is het fietspad 
open en kunnen voetgangers hier ook gebruik van maken.

Er worden omleidingsroutes ingesteld: via het fietspad aan de west-
kant van de Vlaardingervaart en via de Holysingel. Op afbeelding 2 
staan de afsluiting en omleidingsroutes aangegeven. 

In opdracht van Rijkswaterstaat legt bouwconsortium BAAK de Blankenburgverbin-
ding aan. U woont of werkt in de omgeving van de werkzaamheden. Met dit bouw-
bericht informeren we u over de aard van de werkzaamheden en de hinder die u 
mogelijk kunt ervaren.
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Afbeelding 1 Locatie uitbreiding viaduct Vlaardingervaart

A20

Het viaduct over de Vlaardinger-
vaart wordt van mei 2021 tot me-
dio 2022 met 5 meter verbreed. A20
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Van 7 juni 2021 tot het eind van het jaar is 
het fietspad oostkant Vlaardingervaart (Trek-

kade) op werkdagen afgesloten (van maandag 
06:00 uur tot vrijdag 17:00 uur). Het naast-

gelegen voetpad ik ook dicht. In het weekend 
en op feestdagen is het fietspad open.

Afbeelding 2 Afsluiting fiets- en voetpad oostzijde Vlaardingervaart

Vlaardingervaart

++

++



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 via de Blankenburg- 
verbinding app, op onze social 
media: Instagram, LinkedIn, You 
Tube en Twitter of kijk op www. 
blankenburgverbinding.nl. Hier 
vindt u ook de actuele planning 
van het project.

Heeft u een vraag of klacht? 
Stuur een e-mail naar  
omgeving@baakbbv.nl of bel 
gratis Rijkswaterstaat: 0800-8002. 
Bouwberichten en planningswijzi-
gingen kunt u digitaal ontvangen. 
Aanmelden kan via omgeving@
baakbbv.nl.

Voorbereidende werkzaamheden

donderdag 20 en vrijdag 21 mei - Afsluiting Broekkade 
Op donderdag 20 en vrijdag 21 mei passen we het fietspad aan de 
westkant van de Vlaardingervaart aan, zodat het geschikt is als om-
leidingsroute. Beide dagen is het fietspad tussen 07:00 en 16:00 uur 
afgesloten. Fietsers kunnen gebruik maken van het fietspad langs de 
Burgemeester Heusdenslaan. (zie afbeelding 3). 

donderdag 20 en vrijdag 21 mei - Aanpassen fietspad bij  
Gretha Hofstralaan
Ook aan de oostkant passen we de omleidingsroute aan. Bij de 
Gretha Hofstralaan verruimen we op 20 en 21 mei de aansluiting van 
het fietspad op de weg (zie locatie afbeelding 3). Hiervoor voeren 
we graafwerk uit en op vrijdag asfalteren we de nieuwe aansluiting. 
Verkeersregelaars leiden fietsers langs de werkzaamheden.

maandag 31 mei tot vrijdag 4 juni  - Aanleg verbindingsfietspad
Tussen 31 mei en 4 juni leggen we tussen de Holysingel en de Gretha 
Hofstralaan een nieuw stukje fietspad aan. Op deze plek ligt al een 
olifantenpaadje dat in de praktijk veel gebruikt wordt als doorsteek. 

Versmalling van de vaarweg
Op het water zijn ook verkeersmaatregelen noodzakelijk. Scheepvaart 
op de Vlaardingervaart kan aan twee kanten onder de A20 doorvaren. 
Vanaf half mei 2021 tot medio 2022 is de vaarweg versmald en is één 
onderdoorgang beschikbaar voor het scheepvaartverkeer. Afhankelijk 
van de werkzaamheden is de oostelijke of westelijke doorvaart open, 
dit kan per bouwfase en soms zelfs per dag verschillen. Met scheep-
vaartbebording en een gele ballenlijn markeren we welke doorvaart 
open is. Scheepvaart tot acht meter breed kan er gewoon langs, maar 
moet mogelijk wachten op tegemoetkomend verkeer. Vanaf oktober 
wordt ook de doorvaarthoogte beperkt. Hier informeren we u later 
over. Mogelijk zijn er incidenteel korte stremmingen. 

Afbeelding 3 Werkzaamheden aanpassen fietsroutes
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20 en 21 mei tussen 
07:00 en 16:00 uur   

afsluiting Broekkade

 20 en 21 mei  
aanpassen 

aansluiting fietspad

 in mei aanleg  
2e fietspad

 31 mei - 4 juni  
aanleg fietspad
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