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Onderwerp uitnodiging inforrnatiebijeenkornst versterken viaduct A4
over de Ringvaart

Ons kenrnerk
U w kenrnerk

Rijkswaterstaat organiseert op rnaandag 19 novernber en woensdag 2 1 novernber
inforrnatiebijeenkornsten over de versteviging van het viadud in de rijksweg A4
over de Ringvaart.
Waar, wanneer en hoe laat?
- D e bijeenkornstwt-zijn sp rnaandagavond 19 novernbef in Rehoboth-

(Nieuwerneerdijk 294, Badhoevedorp) en woensdagavond 2 1 novernber in het
dorpshuis van oud Sloten (Nieuwe Akerweg 14, Amsterdam). Er is geen plenaire
presentatie, dus u kunt langskornen wanneer het u uitkornt. De deur is open vanaf
19.00 uur en we sluiten rond 21:OO uur.
Wat gaan w e doen met het viaduct?
Om de geluidsoverlast van het viaduct te verrninderen vervangt Rijkswaterstaat
het asfalt op het viaduct door dubbellaags ZOAB en worden de oude
voegovergangen vervangen door nieuwe. Dat leidt tot aanzienlijk rninder geluid
voor de directe orngeving. Uit onderzoek is gebleken dat het viaduct niet sterk
genoeg is om de extra belasting van het dubbellaags ZOAB te dragen. Los daarvan
verkeert het viaduct in slechtere staat dan Rijkswaterstaat heeft verwacht.
Daarom wordt net als in 2006, extra verstevigingen aangebracht onder het
viaduct. Het betreft een tiideliike verstevisinq; het viaduct wordt in zijn geheel
vervangen over 10 tot 15 jaar.
Het komt erop neer dat alle 144 liggers in het betonnen dek een ondersteunende
constructie krijgen. Hieronder is (in het geel) zichtbaar hoe dat eruitziet. De
definitieve kleur wordt i.s.rn. de architect en ornwonenden bepaald.
Planning
De versteviging aan het viaduct wordt in het voorjaar van 2019 uitgevoerd,

Bijlage(n)

waarschijnlijk in de maanden februari t/m juni.

Hinder
Aannemer CBB zorgt ervoor dat (vaar)wegen niet worden afgesloten. Er is dus
altijd doorgang voor verkeer. Voor de werkzaamheden hoeven geen heipalen
worden ingebracht dus hinder van trillingen en/of geluid is er niet. Alle materialen
worden op maat aangeleverd en vervolgens gemonteerd. Nacht- en weekendwerk
is niet nodig. Materieel wordt waar mogelijk aangevoerd over water.
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We zien u graag op de informatiebijeenkomst. Als u niet aanwezig kunt of wilt zijn,
maar we1 een vraag heeft, dan kunt u contact met mij opnemen op
serben.vanden.hurk@rws.nl of bellen met 06 - 30427238. Ook op facebook
houden we u op de hoogte: facebook.com/a9badhoevedorp
Graag tot ziens op 19 of 2 1 november.
Mede namens aannemer Combinatie BadhoeverBogen,

Gerben van den Hurk
Adviseur Omgevingsmanagement
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