Blankenburgverbinding
De Blankenburgverbinding (A24) is
een nieuwe snelweg met 2x3 rijbanen
die de A20 bij Vlaardingen (noordoever)
verbindt met de A15 bij Rozenburg
(zuidoever).
De nieuwe A24 wordt ingepast in de
omgeving en voorzien van een verdiept
knooppunt bij de A20, de Hollandtunnel
(landtunnel) op de noordoever en de
Maasdeltatunnel onder het Scheur.
Ook wordt de A20 tussen het nieuwe
knooppunt Vlaardingen en knooppunt
Kethelplein in beide richtingen met
1 rijstrook verbreed. De A24 wordt naar
verwachting in 2024 opengesteld.

Nieuw Waterland
Het gebied rondom de Blankenburgverbinding in Vlaardingen en Rozenburg
ondergaat een metamorfose. Aan beide
kanten van het Scheur komt een ‘Nieuw
Waterland’ dat de kwaliteit versterkt
van het gebied rond de Blankenburgverbinding. Meer weten over het
kwaliteitsprogramma? Kijk dan op
www.nieuw-waterland.nl

Heb je een vraag of opmerking?
Bel dan gratis Rijkswaterstaat:
0800-8002 of mail
blankenburgverbinding@rws.nl
www.blankenburgverbinding.nl

Informatiecentrum
Het informatiecentrum is dé plek waar
alles samenkomt over het project
Blankenburgverbinding. Hier kun je zien
en beleven wat er allemaal komt kijken
bij de aanleg van de nieuwe snelweg en
het bouwen van diepe tunnels. Meer
weten? Kom langs, onze voorlichters
verwelkomen je graag.
Wil je de bouw van heel dichtbij beleven?
Dat is mogelijk! Een bezoek aan het
nieuwe uitkijkpunt bij de bouwplaats van
de Maasdeltatunnel Vlaardingen is te
reserveren via de website www.blankenburgverbinding.nl/informatiecentrum
Hier vind je ook de mogelijkheden om
je aan te melden voor diverse andere
activiteiten en voor een groepsbezoek.

Bouwberichten en planningsinformatie
kun je digitaal ontvangen. Aanmelden
kan via omgeving@baakbbv.nl. Of
download de Blankenburgverbinding-app

Fiets je
route
Plattegrond

Stap op de fiets en volg de aanleg van de Blankenburgverbinding van dichtbij.
Een route van 10 km over de openbare weg neemt je mee langs verschillende
uitkijkpunten. Op 6 locaties vind je informatiebordjes met een QR-code. Deze
kun je scannen met een telefoon voor aanvullende informatie over het project.
Zo kom je langs de werkzaamheden van de Maasdeltatunnel en van de
Hollandtunnel. Halverwege kun je stoppen voor een wandeling over het
rietpad op de Krabbeplas*. Onderweg kun je op verschillende locaties
(donkerblauwe bolletjes) terecht voor een kopje koffie en/of lunch. Of neem
een kijkje bij een galerie, koop lokaal lekkers of snuffel tussen brocante.
* Let op: het rietpad kan afgesloten zijn vanwege werkzaamheden.
Check de site voor de actuele berichten hierover.

Rietpad over de
Krabbeplas
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