
Planning werkzaamheden, overlast, afsluitingen en omleidingen vanaf augustus 2015.

Op dit moment zijn er al werkzaamheden aan de spoorkruising bij Holendrecht West maar met ingang van 10 
augustus 2015 komen daar een heleboel werkgebieden bij. Deze werkgebieden, voor het gemak aangeduid met 
de term Clusters, zijn nodig om de Noord-Zuid verbindingen -  zowel voor autoverkeer als langzaam verkeer - te 
waarborgen tijdens de bouw van de tunnel. Het bestaande wegdek wordt vervangen door hulpbruggen, waardoor 
de tunnel daaronder kan worden doorgebouwd. Hulpbruggen worden op 7 doorgaande verbindingen aangelegd 
en lopen dus over het toekomstige tunneldak en onder de bestaande viaducten. (Alleen bij het Bijlmerpleinpad is 
er geen plaats onder het viaduct voor een hulpbrug).

Naast deze clusters worden de bomen gekapt en de bouwwegen aangelegd. Als de bouwwegen klaar zijn dan 
wordt er aangevangen met de tijdelijke verbreding van viaducten en aanleg van de bypass (extra ruimte naast de 
bestaande snelweg.

De clusterlocaties lopen van 1 t/m 5 en van west naar oost langs het tracé. De data zijn afhankelijk van de 
voortgang van het werk. Er blijft echter altijd één route over per cluster.

Samenvatting voor fietsers, bromfietsers, cantarijders, scootmobielen en wandelaars:

Vanaf 10 augustus 2015 grote aanpassingen voor langzaam verkeer.

Vanaf 10 augustus tot 5 oktober kortdurige afsluiting van:

Bijlmerpleinpad (Huntum - Maldenhof v.v.) (afhankelijk van mogelijkheden aldaar)
 Nellesteinpad              (Kelbergen/Kantershof - Nellestein

Vanaf 7 september 2015 definitieve afsluiting van:

 Geerdinkhofpad (Kantershof - Gaasperpark v.v.)

Vanaf 5 oktober 2015 langdurige afsluiting van:

Abcouderpad (Holendrecht - Hakfort/Huigenbos v.v.)
 Reigersbospad (Langs de schoolwerktuinen - Nelson Mandelapark v.v.)
 Kelbergenpad (Kelbergen - Nellestein v.v.)

Bijlmerpleinpad (Huntum - Maldenhof v.v.) (afhankelijk van mogelijkheden aldaar)

Nieuwe langzaam verkeer verbindingen:

Huntumdreef
Kromwijkdreef  

    

Situatie na 10 oktober rode kruizen is gesloten, groene cirkel is geopend voor langzaam verkeer, 
Het Bijlmerpleinpad is nog in studie, (vraagtekens)

Werkgebieden:

Algemeen:  Waar: Meerdere plaatsen langs het tracé
Soort werk:Kappen bomen en aanleg werkwegen en bouwplaatsen.  

          Start: 10 augustus 2015.

Cluster 1: Waar: Snijdersbergweg (fietspad/voetpad) 
Start: Nov 2015

                  Waar: Muntbergweg
Start: 2016

          Waar: Viaduct bij Ikea
Start: ?
Soort werk:Er komt hier geen tunnel, maar alle viaducten moeten worden verbreed.



Cluster 2: Waar: Abcouderpad (fietspad/voetpad) 
Soort werk:Afsluiting
Start: Vanaf 5 oktober 2015 tot 2020

                  Waar: Huntumdreef
Soort werk:Aanleg 3 hulpbruggen voor autoverkeer (2) en fietspad (1)
Start Vanaf 10 augustus 2015 tot 5 oktober 2015

Opmerking: Het fiets- en voetpad wordt omgeleidt onder de Huntumdreef. Het autoverkeer heeft altijd tenminste 
een rijbaan in beide richtingen

Cluster 3: Waar: Bijlmerpleinpad (fietspad/voetpad) 
Soort werk:Afsluiting
Start: Vanaf 10 augustus tot 5 oktober 2015 (zie opmerking)

                  Waar: Reigersbospad
Soort werk:Afsluiting 
Start Vanaf 5 oktober 2015 definitief 

Opmerking: Het Bijlmerplein fiets- en voetpad (Huntum naar Maldenhof) zou open moeten worden gesteld  na 5 
oktober 2015 . Er is echter niet genoeg ruimte onder het viaduct voor de aanleg van een hulpbrug.  Indien er geen 
oplossing wordt gevonden, zal het pad worden omgeleid onder de Huntumdreef.

Cluster 4: Waar: Nellesteinpad (fietspad/voetpad) 
Soort werk:Afsluiting
Start: Vanaf 10 augustus tot 5 oktober 2015

                  Waar: Kelbergenpad
Soort werk:Afsluiting
Start 5 oktober 2015 tot 2020

Opmerking: Het fiets- en voetpad wordt omgeleid onder de Huntumdreef.

Cluster 5: Waar: Geerdinkhofpad (fietspad/voetpad) (van Kantershof naar Gaasperpark)
Soort werk:Afsluiting
Start: Vanaf 7 september 2015 definitief?

                  Waar: Provinciale Weg
                  Soort werk: Vanaf 10 augustus tot 5 september 2015
                  Waar: Kromwijkdreef

Soort werk:Aanleg 3 hulpbruggen voor autoverkeer, fietspad en NUON Warmteleiding
Start Vanaf 20 juli 2015 tot 5 september 2015

Opmerking: Het Geerdinkhofpad wordt omgeleid onder de Kromwijkdreef (en provinciale weg). 
De werkzaamheden moeten sneller uitgevoerd worden i.v.m, de stadswarmte levering.

Spoorkruising:
Waar: Holendrecht West Cisco gebouw
Soort werk:Verlengen Spoorviaduct en omzetten in tunnelingang en uitgang.
Start: Vanaf 18 mei 2015 tot april 2016
Opmerking: Project loopt al

(bron www.gaasperdammerweg.nl)


