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Ruimte maken voor verbreding A20 bij Vlaar-
dingen
 
Om ruimte te maken voor rioleringswerkzaamheden ten behoeve 
van de Blankenburgverbinding is het noodzakelijk dat er in februari 
en maart langs de A20 en de Broekpolderweg bij Vlaardingen 
bomen worden verwijderd. Daarna vindt archeologisch onderzoek 
plaats om eventuele archeologische vondsten veilig te stellen. Alle 
verwijderde bomen worden gecompenseerd met nieuw aan te 
planten bomen.
 
Data en locaties werkzaamheden
Vanaf maandag 24 februari a.s. worden voor het verleggen van riole-
ringen van de gemeente Vlaardingen bomen in de middenberm van 
de Broekpolderweg verwijderd. Bij de hockeyvelden aan de Kooikers-
weg worden bosschages verwijderd. Ook worden bomen langs de 
A20 ter hoogte van de scoutingverenigingen verwijderd en langs de 
Broekpolderweg bij oprit 8 richting Hoek van Holland.

 
Vanaf medio maart wordt voor de verbreding van de A20 en het aan-
passen van de op- en afritten naar de nieuwe situatie, een rij bomen 
langs afrit 8 Vlaardingen-West richting Rotterdam verwijderd.

Verkeersmaatregelen
Op maandag 24 en dinsdag 25 februari werken we langs de Broekpol-
derweg. Dit doen we buiten de spits, tussen 09:00 en 15:00. Tijdens 
de werkzaamheden is één rijbaan voor het verkeer beschikbaar. 
Vekeersregelaars laten het verkeer om-en-om het werkvak passeren. 

In opdracht van Rijkswaterstaat legt BAAK de Blankenburgverbinding aan. U woont of 
werkt in de omgeving van de werkzaamheden. Met dit bouwbericht informeren we u 
over de aard van de werkzaamheden en de hinder die u mogelijk kunt ervaren.

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 op www.blanken-
burgverbinding.nl. Hier vindt 
u ook de actuele planning van 
het project en een overzicht van 
activiteiten die Rijkswaterstaat 
en BAAK rond de bouwplaats 
organiseren. 

Heeft u een vraag of opmerking? 
Bel dan gratis Rijkswaterstaat: 
0800-8002 of e-mail 
blankenburgverbinding@rws.nl.
Bouwberichten en planningswij-
zigingen kunt u digitaal en per 
sms ontvangen. Aanmelden kan 
via omgeving@baakbbv.nl.
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