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De bewoners nabij de Parkweg Schiedam
16/013/MB
Bouw spoorviaduct Parkweg project Hoekse Lijn
27 september 2016

Geachte mevrouw, mijnheer,
In de week van 3 oktober start de bouw van het nieuwe spoorviaduct over de Parkweg. Het
viaduct komt tussen het bestaande spoorviaduct en de rijksweg A20 te liggen. Dit viaduct is
nodig voor het overdrachtsspoor van het goederenvervoer.
Voor de bouw is het noodzakelijk om funderingspalen aan te brengen. Het aanbrengen van
de palen voor het viaduct neemt ongeveer twee weken in beslag.
Maken fundering
Voor de fundatie van het viaduct worden zogenaamde schroefpalen gebruikt. Deze worden
trillingsarm in de grond aangebracht. Er zijn circa twee weken nodig om de palen aan beide
zijden van de Parkweg aan te brengen.
 Begin van de week worden de schroefmachine en de palen aangevoerd. Aansluitend
wordt gestart met het aanbrengen van de funderingspalen.
 De werktijden voor het aanbrengen van de palen is van 07.00 – 19.00 uur.
 Na het aanbrengen van de palen wordt gestart met de bouw van het viaduct.
 De werkzaamheden aan het viaduct zijn eind maart 2017 gereed.
Bouwroute
De aan- en afvoer van materiaal en materieel vindt plaats via de route rijksweg A20,
s-Gravelandseweg, Burgemeester van Harenlaan en Parkweg en vice versa.
Verkeerssituatie Parkweg
De rijweg ter plaatse van het te realiseren viaduct wordt tijdelijk verlegd naar een zijde van
de middenpijler. Het verkeer wordt dan met verkeerslichten geregeld.
.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het projectbureau Hoekse
Lijn, via telefoon: 06 53819844. Of via de mail: ahm.bekker@rotterdam.nl.
Met vriendelijke groet,
Marco Bekker
Omgevingsmanager Hoekse Lijn
____________________________________________________________________________
Wilt u meedenken over de bouw van de Hoekse Lijn? Dan kunt u deelnemen aan de
begeleidingscommissie Schiedam. In deze commissie bespreken we de bouwactiviteiten in uw
directe woon-, werk- en leefomgeving. Deelnemen kan door het invullen van het contactformulier op
de website hoekselijn.mrdh.nl of door een mail te sturen naar ahm.bekker@rotterdam.nl.

