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Werkzaamheden voor knooppunt Rozenburg
Voor de aansluiting van de A24 Blankenburgverbinding op de A15 bij
Rozenburg bouwt bouwconsortium BAAK in opdracht van
Rijkswaterstaat knooppunt Rozenburg. Hierbij worden twee
fly-overs over de A15 gebouwd. In oktober hebben we een zogeheten tafelconstructie geplaatst over de A15. Hierop bouwen we de
fly-overs zonder dat de A15 langdurig hoeft te worden afgesloten.
Terwijl we boven aan het bouwen zijn, rijdt het verkeer op de A15
door.

Ga voorbereid op weg en mijd de spits op de A15 van
24 januari tot 21 februari
Het verkeer merkt natuurlijk wel iets van de werkzaamheden. Om
veilig te kunnen werken, hebben we gedurende de hele bouwtijd
van het knooppunt de maximum snelheid op de A15 teruggebracht
naar 70 km/u. Bij sommige werkzaamheden aan de fly-overs is het
daarnaast noodzakelijk om tijdelijk in beide rijrichtingen terug te
gaan naar 2 rijstroken. In deze periode kunnen daardoor tijdens de
ochtend- en avondspits files ontstaan. Om deze files zoveel mogelijk
te voorkomen vragen we alle weggebruikers van de A15 om hier,
indien mogelijk, buiten de spits te reizen.
De eerste periode waarin er slechts twee rijstroken beschikbaar zijn
per rijrichting is van 24 januari tot 21 februari 2021. In deze periode
geldt: Ga voorbereid op weg en mijd de spits. Als het niet nodig is,
rijd hier dan niet tijdens de ochtend- en avondspits.

Afsluiting afrit 14 Rozenburg Centrum van A15 uit
Europoort
Tijdens deze periode is afrit 14 Rozenburg Centrum van de A15
vanuit Europoort afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via afrit 12
Brielle en de Calandbrug of kan draaien bij af- en oprit 15 Haven
4100 - 5200/Welplaatweg en terugrijden naar afrit 14 Rozenburg
Centrum. Informatieborden langs de N57 en de A15 geven aan of de
Calandbrug open staat. Bij een openstaande brug kunnen weggebruikers ervoor kiezen om door te rijden naar afrit 15, daar te
draaien en terug te rijden naar afrit 14 Rozenburg Centrum.

Doorkijkje naar zomer 2021

Afsluitingen A15

Als de eerste fly-over klaar is, wordt de tafelconstructie een stukje
verder geschoven, zodat BAAK kan beginnen met de tweede fly-over.
Ook hierbij zal er een periode zijn waarbij we in beide richtingen
teruggaan naar 2 rijstroken, naar verwachting medio juli. Ook in die
periode zullen we een oproep doen de spits zoveel mogelijk te
mijden.

Voor de werkzaamheden aan het knooppunt zijn in het eerste
kwartaal van 2021 nacht- en weekendafsluitingen noodzakelijk.
De A15 is in beide richtingen afgesloten tussen af- en oprit 12 Brielle
(Thomassentunnel) en afrit 14 Rozenburg Centrum, inclusief de
tussengelegen op- en afritten:

Mijd de spits
Kies van 24 januari tot 21 februari 2021 voor reistijden buiten de spits.

• Van zaterdag 23 januari 22:00 uur tot zondag 24 januari 08:00 uur
• Van zaterdag 20 februari 22:00 uur tot zondag 21 februari 08:00 uur
• Vrijdag 12 maart 22:00 uur tot maandag 15 maart 05:00 uur
Er worden twee omleidingsroutes ingesteld:
• Verkeer in- en om Rozenburg wordt omgeleid via de Calandbrug,
Droespolderweg en Botlekweg (in beide richtingen).
• Doorgaand verkeer tussen Brielle en Spijkenisse wordt omgeleid
via af/oprit 12 Brielle, N57, N218, op/afrit 16 Spijkenisse (in beide
richtingen).
Meer informatie over de omleidingsroutes vindt u op
www.blankenburgverbinding.nl

Ga voorbereid op pad
Kijk voor actuele informatie over de verkeersdrukte op
rwsverkeersinfo.nl
Informatie over de werkzaamheden vindt u op
www.blankenburgverbinding.nl
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