
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 de aard van de werkzaamheden en de hinder die u mogelijk kunt ervaren.

15 november 2018

Start aanbrengen kistdammen bij het 
Scheur
Eind november start BAAK bij Rozenburg met de bouw van een 
tijdelijke constructie in het Scheur: de kistdam. Binnen de kistdam 
bouwen we vanaf medio 2019 de toerit van de Maasdeltatunnel. 
Voor de kistdam trillen we stalen buizen in de grond. Daartussen 
brengen we stalen damwanden aan. Deze werkzaamheden kunnen 
zorgen voor geluid in de omgeving. 

Bouw kistdam in het Scheur
De kistdam bestaat uit drie delen van elk ongeveer 50 meter breed 
(zie afbeelding 1). De delen worden gebouwd rond de toekomstige 
toerit van de Maasdeltatunnel. De kistdam zorgt voor stabiliteit bij 
het graven en schermt de bouwplaats af van de vaargeul. 

De kistdam wordt opgebouwd met buispalen met daartussen dam-
wandplanken. We starten in november met twee wanden aan de 
landzijde. Deze bouwen we op vanaf de oever van het Scheur. Hier-
voor zijn grote kranen en stellingen nodig. Om ervoor te zorgen dat 
er voldoende ruimte is om de machines veilig op te kunnen bouwen, 
graven we de komende tijd een deel van de oever af. De grond die 
we afgraven transporteren we naar ons bouwterrein aan de overkant 
van de Boulevard. Al het benodigde materieel en materiaal wordt via 
de Botlekweg naar de bouwplaats vervoerd. 

Als de twee wanden aan de landzijde klaar zijn, starten we begin 
2019 met baggerwerkzaamheden op het Scheur. Hiermee zorgen we 
ervoor dat er bij de wal voldoende diepgang is voor werkpontons. 
Vanaf deze pontons bouwen we de kistdam af en vullen de twee 
buitenste delen met zand. Als het werk volgens planning verloopt, is 
het in het voorjaar van 2019 klaar en ligt er een stevige basis voor de 
bouw van de Maasdeltatunnel.  

Werktijden en hinder
De werkzaamheden voeren we uit van maandag tot en met vrijdag 
tussen 07:00 uur en 19:00 uur. Als de planning uitloopt, werken we 
mogelijk ook op zaterdag. Met een grote kraan met trilblok brengen 
we de buispalen en damwanden aan. Dit geeft geluid dat hinderlijk 
kan zijn voor u als omwonende. In de nabijheid van de werkzaam-
heden zijn mogelijk trillingen voelbaar. Bij de bebouwing zijn geen 
trillingen.

Andere werkzaamheden bij Rozenburg
Verschillende kabels en leidingen kruisen het tracé van de Maasdel-
tatunnel en moeten worden verplaatst. Daarom zijn we in oktober 
begonnen met de bouw van een tijdelijke brug voor deze kabels en 
leidingen. De twee combiwanden die hiervoor nodig zijn, zijn bijna 
klaar. In december plaatsen we hierop de tijdelijke brug (zie afbeel-
ding 2 voor de locatie). In januari en februari 2019 kunnen de kabel- 
eigenaren hun kabels en leidingen naar de nieuwe brug verplaatsen 
en is er ruimte om de Maasdeltatunnel te maken.

Aan de zuidkant van de Droespolderweg werken we in november en 
december aan de zuidkant van de Droespolderweg verder aan de 
inrichting van het bouwterrein. De komende tijd voeren we daar veel 
grondwerkzaamheden uit voor aanpassingen aan de waterhuishou-
ding. Die zijn nodig om knooppunt Rozenburg te kunnen bouwen. 
Daarnaast richten we het terrein in voor de bouw van keten voor 
werknemers.Afbeelding 1 Visualistatie kistdam bij Rozenburg
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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 op 
www.blankenburgverbinding.nl. 
Hier vindt u ook de actuele 
planning van het project en een 
overzicht van activiteiten die 
Rijkswaterstaat en BAAK rond de 
bouwplaats organiseren. 

Heeft u een vraag of opmerking? 
Bel dan gratis Rijkswaterstaat: 
0800-8002 of e-mail 
blankenburgverbinding@rws.nl.
Bouwberichten en plannings-
wijzigingen kunt u digitaal 
ontvangen. Aanmelden kan via 
omgeving@baakbbv.nl.

Afbeelding 2 Werklocaties bij Rozenburg
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