Over ons
Boskalis Nederland werkt aan infrastructurele projecten
op land en water in Nederland. We zijn dochter van de
internationale maritieme dienstverlener Koninklijke
Boskalis Westminster N.V. Onze thuisbasis is aan de
Waalhaven in Rotterdam. Met het projectteam voor de
A16 – N3 zitten we de komende twee jaar in Dordrecht,
aan de Laan van Kopenhagen 100.
Planning
Een van de eerste, zichtbare, werkzaamheden buiten is
de realisatie van een drietal quick-wins. Quick-wins zijn
aanpassingen aan de weg voordat het echte werk start
die alvast de doorstroming op de N3 en A16 verbeteren.
In september 2018 voeren wij deze werkzaamheden uit.
Dit jaar worden ook de conditionerende werkzaamheden
zo veel als mogelijk uitgevoerd. Hiermee bedoelen wij
voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn voordat
de daadwerkelijke bouw begint. Dit bestaat onder meer
uit aanvullende (bodem)onderzoeken, onderzoek naar
niet-gesprongen
explosieven
en
ecologische
maatregelen. Verder richten we in het najaar het
werkterrein in.
Deze zomer wordt er ook gestart met het rooien van
bomen en bosschages langs de A16. Vanaf 6 augustus

wordt er gerooid ten noorden en zuiden van de
Wieldrechtse Zeedijk. De werkzaamheden duren
ongeveer zeven dagen. De kraan voor het rooien wordt
aangevoerd over de Wieldrechtse Zeedijk. Gedurende
het werk worden de houtsnippers afgevoerd met
paasend materieel over de Wieldrechtse Zeedijk.
Transporten vinden plaats tussen 08:00 en 17:00 uur.
Bouwkundige opnamen
Een deel van de werkzaamheden vindt nabij bebouwing
plaats. Hoewel er vooraf goed nagedacht wordt over de
uitvoeringswijze, kan er onverhoopt schade ontstaan
aan gebouwen. Dan is het belangrijk dat de staat van de
gebouwen voor aanvang van de werkzaamheden
duidelijk is.
Wij laten daarom voor aanvang van de werkzaamheden
bouwkundige
opnamen
uitvoeren
door
een
gecertificeerd bureau. Op basis van de werkzaamheden,
de duur en uitvoeringswijze bepaalt het bureau
risicocontouren. Binnen de risicocontouren vinden de
vooropnamen plaats. Voorafgaand aan de bouwkundige
opname informeren wij de eigenaren per brief. Indien
nodig vindt er tijdens de uitvoering monitoring van
gebouwen plaats. We plaatsen dan, na toestemming van
de eigenaar, meetapparatuur om bijvoorbeeld trillingen
te meten.
Contact
Na deze nieuwsbrief versturen we de nieuwsbrief alleen
digitaal. U kunt zich hier voor aanmelden via
A16N3@boskalis.com. Naast de digitale nieuwsbrief
zetten wij andere communicatiemiddelen in. In de
volgende nieuwsbrief in augustus vertellen we daar meer
over, ook hoe u ons telefonisch kunt bereiken.
Heeft u voor die tijd vragen, kunt u ons bereiken via
bovenstaande emailadres.
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Boskalis Nederland voert
in
opdracht
van
Rijkswaterstaat
de
werkzaamheden uit voor de Reconstructie
Aansluiting A16 - N3. De werkzaamheden
bestaan uit het vernieuwen van het
knooppunt bij Dordrecht en de aansluitingen
realiseren voor het nieuwe bedrijventerrein
Dordtse Kil IV. Zo wordt de doorstroming en
veiligheid verbeterd op de A16 en N3 en de
bereikbaarheid van de regio verbeterd.
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