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 ons werk en de hinder.

10 oktober 2022

Weekend- en nachtwerkzaamheden
met afsluitingen A20 ri. Rotterdam
Voor de Blankenburgverbinding verbreden we de A20 naar 2x3
rijstroken. Dit najaar werken we hiervoor drie weekenden op de
A20 richting Rotterdam tussen Maassluis en het Kethelplein. We
werken steeds van vrijdagavond 22:00 uur tot maandagochtend
05:00 uur. We vernieuwen al het asfalt, vervangen voegovergangen
bij viaducten en leggen een extra rijstrook aan. Van 17 tot en met
20 oktober voeren we in de nacht verschillende voorbereidende
werkzaamheden uit. In november werken we twee weken in de
nacht in de middenberm van de snelweg voor het vernieuwen van
de vangrail. Voor de werkzaamheden zijn afsluitingen noodzakelijk.
Met dit bouwbericht informeren we u over het werk, de hinder, de
afsluitingen en omleidingen.
Voorbereidende nachtwerkzaamheden: 17 - 20 oktober
Van maandag 17 oktober tot en met donderdag 20 oktober werken
we van 22:00 uur tot 05:00 uur tussen Maassluis en het Kethelplein
op de A20 richting Rotterdam. We treffen dan verschillende voorbereidingen voor de weekendwerkzaamheden. We plaatsen onder
andere een vangrail, hiervoor slaan we palen in de grond en bevestigen daaraan de rail. We asfalteren bij de Westwijk de aansluiting met
de A24 en tussen de Holysingel en het Kethelplein asfalteren we de
derde rijstrook.
Werkzaamheden eerste weekend: 21 - 24 oktober
In het weekend van 21 tot 24 oktober werken we bij de viaducten
over de Lepelaarsingel, Holysingel, Vlaardingervaart en Marathonweg.
We slopen hier de voegovergangen, dat zijn de naden tussen het
viaduct en de weg die de werking door hitte of kou opvangen. Verder
vervangen we het asfalt op de viaducten en tussen de Lepelaarsingel
en het Kethelplein en we plaatsen een vangrail. We frezen eerst het
bestaande asfalt weg en brengen daarna nieuw asfalt aan. De weg
wordt afgewerkt met nieuwe belijning en bebording.

Werkzaamheden tweede weekend: 18 - 21 november
In het weekend van 18 tot 21 november vernieuwen we tussen de Marathonweg en het Kethelplein het asfalt en plaatsen hier een vangrail.
In de nacht van 19 op 20 november plaatsen we een portaal over de
A20. Hiervoor sluiten we ook een deel van de rijbaan richting Hoek van
Holland af. Op maandagochtend is er een nieuwe verkeerssituatie op de
A20 richting Rotterdam. Tussen het nieuwe knooppunt Vlaardingen en
het Kethelplein zijn dan drie in plaats van twee rijstroken beschikbaar.
Nachtwerk vernieuwen vangrail: 22 november - 1 december
Van 22 tot en met 25 november en van 28 november tot en met
1 december werken we tussen 22:00 uur en 05:00 uur in de middenberm van de A20. We vervangen tussen knooppunt Vlaardingen en het
Kethelplein de vangrail. Op de A20 richting Rotterdam is één rijstrook
beschikbaar, in de andere rijrichting is de linker rijstrook afgesloten.
Mogelijk zijn voor deze werkzaamheden volledige afsluitingen van de
A20 richting Rotterdam nodig. Hierover informeren we u als dat nodig is.
Werkzaamheden derde weekend: 2 - 5 december
In het weekend van 2 tot 5 december bouwen we bij de viaducten
van de A20 nieuwe voegovergangen. Verder vernieuwen we het asfalt
tussen het nieuwe knooppunt Vlaardingen en de Marathonweg en
plaatsen een vangrail.
Geluidshinder
Tijdens de nacht- en weekendafsluitingen moet veel werk worden
verzet, in het weekend werken we dag- en nacht door. Er rijdt veel
werkverkeer en verschillende werkzaamheden, zoals het frezen van
asfalt en het plaatsen van vangrail, zorgen voor geluid in de omgeving.
Vooral het slopen van de voegovergangen in het eerste weekend en
het inbouwen ervan in het derde weekend geven veel geluid. Mogelijk
ziet u ook verlichting van de bouwplaats.
Vooruitblik 2023
In december zijn de meeste werkzaamheden voor de verbreding van
de A20 klaar. In 2023 verleggen we aan de zuidkant nog de afrit naar
de Marathonweg, werken we aan geluidschermen ten westen van de
Westwijk en voeren we laatste restpunten uit. Hiervoor zijn mogelijk
afsluitingen noodzakelijk. In 2023 informeren we u hierover.
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21 - 24 oktober slopen voegovergangen en
2 - 5 december inbouwen voegovergangen

Afsluitingen A20 richting Rotterdam
(Maassluis - Kethelplein)

Omleidingen bij afsluiting A20 richting Rotterdam
•
Vanuit Hoek van Holland wordt verkeer omgeleid via de N223
en de A4
•
Verkeer tussen Maassluis en Vlaardingen wordt via Maassluissedijk geleid
•
Verkeer vanuit Vlaardingen voor de A20 richting Rotterdam kan
via de Burgemeester Heusdenslaan en Hargalaan naar oprit 10
Schiedam-Noord rijden.

Nachtafsluitingen
Van maandag 17 oktober tot en met donderdag 20 oktober is de A20
richting Rotterdam van 22:00 uur tot 05:00 uur afgesloten tussen
oprit 7 Maassluis en het Kethelplein. De opritten in Maassluis, bij de
Marathonweg en de Holysingel zijn vanaf 21:00 uur afgesloten.

Reservedata
Er zijn reservenachtafsluitingen vastgelegd voor de A20 richting
Rotterdam: 24 oktober, 21 november en 5 december. Als de reservenachten nodig zijn, laten we dat weten via de website, bouwapp en
nieuwsbrief.

Weekendafsluitingen
Dit najaar zijn er drie weekendafsluitingen van de A20 richting Rotterdam tussen oprit 7 Maassluis en het Kethelplein:
•
vrijdag 21 oktober tot maandag 24 oktober
•
vrijdag 18 november tot maandag 21 november
•
vrijdag 2 december tot maandag 5 december
De afsluitingen zijn steeds van vrijdagavond 22:00 uur tot maandagochtend 05:00 uur. De opritten in Maassluis, bij de Marathonweg en
de Holysingel zijn vanaf 21:00 uur afgesloten. Op de rijbaan richting
Hoek van Holland is tussen het Kethelplein en Maassluis de linkerrijstrook dicht.

Nachtafsluiting A20 richting Hoek van Holland op 19 november
In de nacht van zaterdag 19 op zondag 20 november is tussen 22:00
uur en 09:00 uur de A20 richting Hoek van Holland afgesloten tussen
het Kethelplein en afrit 8 Vlaardingen-West (Marathonweg).
•
•

Om sluipverkeer te voorkomen zijn de Broekpolderweg en de Zuidbuurt afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Verkeersregelaars
verwijzen automobilisten naar de omleidingsroutes.
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Het wordt druk
De ervaring leert dat het door de
afsluiting van de A20 erg druk wordt
op de wegen in Maassluis en Vlaardingen. Dit zorgt, vooral op de Maassluissedijk, voor vertragingen van meer
dan een half uur. We adviseren reizigers om de hoofdomleidingsroutes te
volgen, de metro te nemen of om op
de fiets te stappen. De hoofdomleidingsroutes zijn langer dan de routes
binnendoor, maar omdat het verkeer
op deze wegen beter doorstroomt,
zijn ze sneller.
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Doorgaand verkeer richting Hoek van Holland wordt omgeleid
via de A4 en de N223
Verkeer met een bestemming in Vlaardingen wordt vanaf de
A20 omgeleid via afrit 10 Schiedam-Noord en vanaf de A4 via
afrit 9 Vlaardingen, deze afrit is alleen bereikbaar vanaf de A4.
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Nacht- en weekendafsluitingen A20 ri. Rotterdam
Nachtafsluiting A20 ri. Hoek v. Holland 19 november
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BAAK legt in opdracht van Rijkswaterstaat 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 watertunnel, 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 Blankenburgverbinding 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 planningswijzigingen kunt u digitaal ontvangen.
Aanmelden kan via omgeving@
baakbbv.nl.

