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Nacht- en weekendwerk A20 februari  
Van vrijdag 18 februari 22:00 uur tot maandag 21 februari 05:00 uur 
werken we dag en nacht op de A20 tussen Maassluis en de Mara-
thonweg. In de nachten werken we ook op het deel van de A20 tus-
sen de Marathonweg en de Holysingel. De snelweg is voor het werk 
afgesloten. In dit weekend moeten we veel doen. Om de planning te 
kunnen halen, zijn er begin februari in het weekend en in de nacht al 
voorbereidende werkzaamheden. Ook hiervoor zijn afsluitingen op 
de snelweg noodzakeijk. Met dit bouwbericht informeren we u over 
de werkzaamheden, de hinder en de verkeersmaatregelen. 

Verleggen A20 voor bouw duiker onder A20
Voor de aansluiting van de Blankenburgverbinding op de A20 bou-
wen we knooppunt Vlaardingen. Bij dit nieuwe knooppunt liggen 
twee grote duikers onder de A20 (zie afbeelding 2). Ze verbinden de 
watergangen die aan de noord- en de zuidkant van de A20 liggen. 
Deze duikers gaan we vervangen en we maken ze langer en breder. 

Omdat we hiervoor onder de A20 moeten werken, verleggen we in 
het weekend van 18 tot 21 februari rijbanen van de A20 (zie afbeel-
ding 1). Zo komt er ruimte vrij om de duiker te bouwen terwijl het 
verkeer er langs kan rijden. 

Het verleggen van de rijbanen is veel werk voor één weekend. Op 
maandag 7 en dinsdag 8 februari bereiden we in de nacht de werk-
zaamheden alvast voor, we zetten onder andere een barrier langs de 
A20 als afscherming tussen de snelweg en de berm.

Bouwen duiker
De wanden van de duikers maken we met damwanden. De stalen 
planken moeten dicht bij de snelweg worden aangebracht. Daarom 
trillen we ze op zaterdag 19 en zondag 20 februari tussen 07:00 en 
19:00 uur in de grond. 

Na het weekend brengen we de damwanden aan waar geen afsluitin-
gen voor nodig zijn. Vervolgens slopen we een paar dagen de oude 
duiker en beginnen dan met de bouw van de nieuwe. Dit doen we 
van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 19:00 uur.

Verbreding A20 bij Westwijk
Bij Westwijk verbreden we al een stuk van de A20 (zie afbeelding 2). 
Hier sluit straks de Blankenburgverbinding aan op de A20 richting Rot-
terdam. We doen dit op 14, 15 en 16 februari tussen 22:00 en 05:00 

Afbeelding 2 Werklocaties A20

zaterdag 12 februari overdag 
heipalen aanbrengen 

18 en 19 februari in de nacht  
verwijderen en plaatsen portalen14, 15, 16 en 18 t/m 21 

februari aanleg extra rijstrook

Afbeelding 1 Verleggen rijstroken A20 voor bouw duiker onder de snelweg 
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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.
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uur. In deze drie nachten frezen we bestaand asfalt weg, graven grond 
af en brengen puin aan voor de fundering van het nieuwe stuk weg. 
We plaatsen ook een vangrail. In het weekend van 18 tot 21 februari 
asfalteren we het nieuwe deel. 

Plaatsen en verwijderen portalen
Over de A20 staan portalen waaraan bijvoorbeeld matrixborden 
en bewegwijzeringsborden hangen. Voor fundering van een nieuw 
portaal bij de Vlaardingervaart (zie locatie afbeelding 2), brengen 
we op zaterdag 12 februari heipalen aan en plaatsen een vangrail. 
Deze werkzaamheden voeren we uit tussen 07:00 en 19:00 uur. In de 
avond en nacht plaatsen we op de palen nog een betonnen voet.

In het weekend van 18 februari verwijderen we in de nachten op 
drie locaties bestaande portalen en plaatsen nieuwe portalen (zie 
afbeelding 2). Het los- en vastdraaien van bevestigingsbouten zorgt 
voor geluid. 

Hinder
Werkzaamheden als frezen, asfalteren, het plaatsen van vangrail en 
het verwijderen en plaatsen van portalen, zorgen voor geluid in de 
omgeving. Dit kan hinderlijk zijn voor omwonenden. De werkzaamhe-
den die veel geluid geven, het aanbrengen van de damwanden voor de 
duiker, het slopen van beton en het aanbrengen van heipalen, doen we 
overdag tussen 07:00 en 19:00 uur. Mogelijk ziet u ook de verlichting 
van de bouwplaats.

Datum Tijd Werkzaamheden Afsluitingen

maandag 7 februari 22:00 uur tot 05:00 uur Plaatsen barrier op A20 en uit-
zetten werkvakken op A20 tussen 
Maassluis en Vlaardingen-West

A20 richting Rotterdam tussen Maas-
sluis en Vlaardingen-West (Marathon-
weg).

dinsdag 8 februari 22:00 uur tot 05:00 uur Uitzetten werkvakken op A20 tus-
sen Vlaardingen-West en Maassluis

A20 richting Hoek van Holland tussen 
Vlaardingen (Holysingel) en Maassluis.

zaterdag 12 - zondag 
13 februari

van zaterdag 05:00 tot 
zondag 05:00 uur

Tussen 07:00 en 19:00 uur: 
Aanbrengen twee heipalen voor 
portaal aan de oostkant van de 
Vlaardingervaart en plaatsen vang-
rail. In de avond en nacht plaatsen 
betonnen voet.

Op- en afrit 9 Vlaardingen (Holysingel)
van A20 richting Hoek van Holland en 
verbindingsweg uit Ketheltunnel, van 
zaterdag 05:00 uur tot zondag 05:00 
uur

maandag 14 t/m 
woensdag  
16 februari

22:00 uur tot 05:00 uur Verbreden A20 bij Westwijk en 
plaatsen vangrail

rijstrookafsluiting op de A20 richting 
Rotterdam

vrijdag 18 - maandag 
21 februari

van vijdag 22:00 uur tot 
maandag 05:00 uur

Weekendwerkzaamheden op A20 
tussen Maassluis en af- en oprit 
Vlaardingen-West. In de nacht 
tussen Maassluis en af- en oprit 
Vlaardingen.

A20 in beide richtingen afgesloten 
tussen Maassluis en Vlaardingen-West 
(Marathonweg) op zaterdag en zon-
dag in de nacht ook tussen Vlaardin-
gen-West en Vlaardingen (Holysingel). 
Opritten op vrijdag vanaf 21:00 uur 
dicht.

Tabel 1 Overzicht hinderwerkzaamheden

Blijf op de hoogte

In 2022 houden we u op de hoogte van de werkzaamheden, de 
afsluitingen en de hinder. De informatie vindt u op onze website 
www.blankenburgverbinding.nl/a20. Hier kunt u zich ook aanmel-
den voor de digitale nieuwsbrief over het project.

Bouwapp
Via de speciale Blankenburgver-
binding-bouwapp informeren 
we u over de werkzaamheden 
en eventuele wijzigingen in de 
planning. U kunt de bouwapp op 
uw telefoon of tablet installeren. 
Scan hiervoor de QR-code of zoek 
in uw appstore naar Blankenburg-
verbinding.



7 en 8 februari nachtafsluitingen A20

Maandag 7 februari van 22:00 uur tot dinsdag 8 februari 05:00 uur
Afsluiting A20 richting Rotterdam tussen oprit 7 Maassluis en afrit 8 
Vlaardingen-West (Mararhonweg). Verkeer wordt omgeleid via Laan 
1940-1945, Maassluissedijk en Marathonweg.

Dinsdag 8 februari van 22:00 uur tot woensdag 9 februari 05:00 uur
Afsluiting A20 richting Hoek van Holland tussen oprit 9 Vlaardingen 
(Holysingel) en afrit 7 Maassluis. Verkeer wordt omgeleid via de 
Westlandseweg, Marathonweg, Maassluissedijk en Laan 1940-1945. 

Zaterdag 12 februari afsluiting op- en afrit Vlaardingen

Zaterdag 12 februari 05:00 uur tot zondag 13 februari 05:00 uur 
Afsluiting op- en afrit 9 Vlaardingen (Holysingel) van de A20 rich-
ting Hoek van Holland. Verkeer wordt omgeleid via af- en oprit 8 
Vlaardingen-West. Ook de verbindingsweg vanuit de Ketheltunnel 
naar de A20 richting Hoek van Holland is dicht. Verkeer wordt 
omgeleid via de A4 en af- en oprit 16 Vlaardingen-Oost.

18 - 21 februari weekendafsluiting A20
Voor de verschillende werkzaamheden op de A20 zijn afsluitingen 
noodzakelijk. 

Vrijdag 18 februari 22:00 uur tot maandag 21 februari 05:00 uur
Afsluiting A20 in beide richtingen tussen oprit 7 Maassluis en afrit 
8 Vlaardingen-West (Marathonweg). In het Kethelplein is de A20 
richting Hoek van Holland afgesloten. De opritten in Maassluis en 
Vlaardingen gaan vanaf 21:00 uur dicht.

Zaterdagnacht en zondagnacht is vanaf 21:00 uur de A20 ook in 
beide richtingen afgesloten tussen op- en afrit 8 Vlaardingen-West en 
op- en afrit 9 Vlaardingen (Holysingel). In het Kethelplein is de ver-
bindingsweg vanuit de Ketheltunnel naar de A20 richting Hoek van 
Holland dicht. In de nacht van zaterdag op zondag duren de afsluitin-
gen tot 09:00 uur. In de nacht van zondag op maandag tot 05:00 uur.

Om tijdens de weekendafsluiting sluipverkeer op de omliggende 
wegen te voorkomen, zijn de Zuidbuurt en de Kortebuurt/Broekpol-
derweg alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer (bewoners en 
bezoekers bedrijven). Bij deze wegen staan verkeersregelaars die 
doorgaand verkeer naar de omleidingsroutes verwijzen. De Broekpol-
derweg wordt in het weekend gebruikt door hulpdiensten.

Reservedata
Voor het geval we de werkzaamheden in het weekend niet afkrijgen, 
hebben we twee nachtafsluitingen van de A20 als reserve ingepland: 
maandag 21 februari en dinsdag 22 februari. Als we deze nachten wer-
ken, dan informeren we u hierover via onze website en de bouwapp. 

Volg de omleidingsroutes
In afbeelding 3, 4 en 5 zijn de afsluitingen en omleidingen aange-
geven. Door de afsluitingen op de A20 wordt het druk op de wegen 
rond Maassluis en Vlaardingen. We verzoeken doorgaand verkeer de 
hoofdomleidingsroutes te volgen. Deze zijn dan wel langer dan de 
routes binnendoor, maar omdat het verkeer op deze wegen beter 
doorstroomt, zijn ze sneller.

Let op, geen metro tussen Steendijkpolder en Hoek van Holland
Vanwege werkzaamheden rijden er op zaterdag 19 en zondag 20 
februari geen metro's tussen station Steendijkpolder en Hoek van 
Holland Haven/Hoek van Holland Opstelspoor. De RET zet pendelbus-
sen in.

Afbeelding 3 Afsluiting A20 van vrijdag 18 februari 22:00 uur tot maandag 21 februari 05:00 uur en hoofdomleidingsroutes
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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.

Afbeelding 5 Afsluiting A20 van vrijdag 18 februari 22:00 uur tot maandag 21 februari 05:00 uur en lokale omleidingsroutes
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Afbeelding 4 Detail van afsluitingen A20 in Kethelplein 
Van vrijdag 18 februari 22:00 uur tot maandag 21 februari 05:00 uur
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