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Onderwerp: Uitnodiging voor wandeling deelgebied 1 A16 Rotterdam 

 
Geachte heer/mevrouw, 

 

In opdracht van Rijkswaterstaat werkt bouwcombinatie De Groene Boog aan de aanleg van de A16 

Rotterdam, die in 2024 gereed zal zijn. Waarschijnlijk is het u niet ontgaan dat wij met de werkzaamheden 

gestart zijn. Nieuwsgierig geworden naar het werk? Op zaterdag 14 december organiseert De Groene Boog 

een wandeling langs het deel van het tracé bij u in de buurt. Wij geven u dan uitleg over de A16 Rotterdam, 

de werkzaamheden en de planning.  

 

De A16 Rotterdam 

Een goede bereikbaarheid van Rotterdam, Lansingerland en de omliggende regio is belangrijk voor een 

sterke economie en een goede leefbaarheid. De A16 Rotterdam draagt daaraan bij. De 11 km lange, 

energieneutrale snelweg, verbindt de A16 ter hoogte van het Terbregseplein met de A13 bij Rotterdam The 

Hague Airport. De A16 Rotterdam vermindert de verkeersdruk op de A13 bij Overschie, op de A20 tussen het 

Kleinpolderplein en het Terbregseplein en in omliggende woonwijken.   

 

 
 

 

 Afzender 

 De Groene Boog 

 K.P. van der Mandelalaan 50 

 3062 MB Rotterdam 

 

 

 

Bestemd voor 

Omwonenden en bedrijven 

rondom de werkzaamheden aan 

de nieuwe A16 
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Drie deelgebieden 

Vanwege het soort werkzaamheden en om dit grote project goed te kunnen organiseren, is het project in drie  

deelgebieden opgedeeld. 

 

Deelgebied 1 

In het meest noordelijk gelegen deelgebied sluit de nieuwe A16 aan op de A13. Deze komt hier in de plaats 

van de huidige N209 tot aan de Ankie Verbeek Ohrlaan. 

 

 
 

Deelgebied 2 

Vanaf de Grindweg, Bergweg-Zuid gaat de snelweg dan middels een gesloten tunnel door het Lage Berge 

Bos en onder de Rotte door. 

 

Deelgebied 3 

De snelweg komt weer boven in het Terbregseveld en sluit aan op de huidige A16 voorbij het Terbregseplein. 

 

Een indruk van de eerste werkzaamheden met een wandeling 

Nieuwsgierig geworden naar het werk? Op 14 december organiseert De Groene Boog een wandeling langs 

het deel van het tracé bij u in de buurt. De wandeling start om 10.00 uur en duurt ongeveer een uur. Startpunt 

voor de wandeling is bij hockeyclub HCR Rotterdam Hazelaarweg 2, 3053 PM Rotterdam. U kunt daar uw 

auto of fiets kwijt. Voor koffie, thee en iets lekkers wordt gezorgd. Met de wandeling kunnen maximaal 45 

personen mee. Verzoek is dan ook of u zich wilt aanmelden. Dat kan met een e-mail aan 

frank.vanginderen@groeneboog.nl. 

Vermeld bij uw aanmelding met hoeveel personen u komt. Meld u zich snel aan, want vol = vol. Plekken 

wijzen we toe op basis van volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen. Wij hopen u op 14 december te 

mogen begroeten! 
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Meer informatie 
Wilt u meer informatie of heeft u vragen over andere onderwerpen van de A16 Rotterdam? Stuur dan een e-
mail naar: a16rotterdam@rws.nl. Of neem telefonisch contact op met de gratis Landelijke Informatielijn van 
Rijkswaterstaat: 0800-8002. Veel informatie staat ook op onze projectwebsite: www.A16Rotterdam.nl.  
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
Eva Zonneveld 
Omgevingsmanager De Groene Boog 
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