
BOUWBERICHT
Mei 2021 - mei 2022  

Versmalling vaarweg Vlaardingervaart  
onder A20
Vanaf medio mei wordt het viaduct van de A20 over de Vlaardinger-
vaart verbreed. De werkzaamheden duren ongeveer een jaar en zijn 
onderdeel van de aanleg van de Blankenburgverbinding. Tijdens de 
werkzaamheden is één van de twee onderdoorgangen open. Scheep-
vaart tot acht meter breed kan er gewoon langs, maar moet mogelijk 
wachten voor tegemoetkomend verkeer. De doorvaarthoogte wordt 
tijdens de werkzaamheden verlaagd naar 2,00 meter. Mogelijk zijn er 
incidenteel korte stremmingen. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd.

De werkzaamheden
Het viaduct wordt aan de zuidzijde met vijf meter uitgebreid. Vanaf 
een ponton bouwen we in het water nieuwe pijlers en hijsen daar 
betonnen liggers op. Op de liggers maken we het wegdek. Tot slot 
plaatsen we een nieuw geluidscherm op het viaduct. 

Eén doorvaart open
Afhankelijk van de werkzaamheden is de oostelijke of westelijke door-
vaart open, dit kan per bouwfase en soms zelfs per dag verschillen. 
Met scheepvaartbebording en een gele ballenlijn markeren we welke 
doorvaart u kunt gebruiken.

Achtergrond
De Blankenburgverbinding is een nieuwe snelweg, de A24, die de A20 
bij Vlaardingen verbindt met de A15 bij Rozenburg. Voor dit project 
wordt ook de A20 tussen het Kethelplein en het nieuwe knooppunt 
Vlaardingen verbreed van 2 naar 3 rijstroken per rijrichting. 

Blijf op de hoogte 
Informatie over de werkzaamheden aan de Blankenburgverbinding 
kunt u altijd vinden op onze digitale bouwkaart op de website:  
www.blankenburgverbinding.nl/bouwkaart. Of download de Blanken-
burgverbinding app voor Apple of Android in uw appstore. 

In opdracht van Rijkswaterstaat legt bouwconsortium BAAK de  
Blankenburgverbinding aan. Met dit bouwbericht informeren we u 
over de werkzaamheden en de hinder die u mogelijk kunt ervaren.

Afbeelding 1 Locatie werkzaamheden geluidsscherm

Afbeelding 2 Doorvaarten onder A20

Vlaardingervaart

Vlaardingervaart

A20 mei 2021 - mei 2022 
versmalling vaarweg 
ter hoogte van A20

A20

Van medio mei '21 tot en met 
mei '22 is ter hoogte van de A20 
1 van de twee doorvaarten op de 
Vlaardingervaart beschikbaar.
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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.
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