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De RijnlandRoute is een nieuwe weg van Katwijk - via de A44 - naar
de A4 bij Leiden. De weg lost huidige knelpunten op en draagt bij aan
een betere doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name
rondom Leiden en Katwijk. Met deze nieuwsbrief houdt de provincie
Zuid-Holland u regelmatig op de hoogte van het project.
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RijnlandRoute: 3 projectonderdelen
De RijnlandRoute is verdeeld over 3 projectonderdelen, die op elkaar
aansluiten:
1. De nieuwe verbinding (N434) tussen de A4 en de A44 inclusief het
boortunneltracé van 2,5 kilometer.
2. De verbreding Ir. Tjalmaweg (N206) vanaf de aansluiting met de N441
Katwijk tot en met de aansluiting Leiden-West.
3. De verbreding Europaweg te Leiden tussen de A4 en de Churchilllaan in
Leiden.

verkeerzh

Overzichtskaart RijnlandRoute

Voorlopige gunning eerste projectonderdeel
Op 13 december 2016 is het eerste projectonderdeel van de RijnlandRoute
voorlopig gegund. Lees meer in het nieuwsbericht ‘Voornemen tot gunning
eerste deel bouw RijnlandRoute’.

Ondertekening besluit voornemen tot gunning door Gedeputeerde Staten.

Voorbereidende werkzaamheden
In 2016 en 2017 laat de provincie voorbereidende werkzaamheden
uitvoeren, deze zijn voor een deel ook zichtbaar voor de omgeving. In
totaal worden ruim 1300 kabels en leidingen verlegd voor het project, een
deel wordt vóór de start van het werk al verlegd. Andere werkzaamheden
zijn archeologisch onderzoek, explosievenonderzoek en het aanvragen
van vergunningen.

Kabels en leidingen
Drinkwaterleiding Ommedijkseweg
In de Ommedijkseweg, in Leiden, heeft Dunea
een drinkwaterleiding verlegd, deze
werkzaamheden zijn in november afgerond.
Drinkwaterleiding Veenwatering
Dunea werkt momenteel nog tot en met januari
2017 aan het verleggen van een
drinkwaterleiding langs de Veenwatering bij de
A44 tussen Leiden en Wassenaar. De huidige
drinkwaterleiding loopt van de Haagse duinen
langs de A44 naar Leiden, en wordt gedeeltelijk
verlegd.
Ommedijkseweg
Gasleidingen Oostvlietpolder
Gasunie zal in 2017 in de Oostvlietpolder en langs Vlietland meerdere
gasleidingen verleggen. Ter voorbereiding op de verlegging bij Vlietland is
Gasunie onlangs gestart met de kap van grote en kleinere bomen,
houtopstanden en struikgewas aan de oostzijde van Vlietland.
De bomen die als eerste gekapt worden vallen onder de Boswet. Hierbij
heeft Gasunie voldaan aan de meldingsplicht bij het ministerie van
Economische Zaken, betrokken partijen zijn van te voren op de hoogte
gebracht over de werkzaamheden. Binnen drie jaar komen rond dezelfde
plek weer bomen terug. Voor de werkzaamheden van Gasunie in de
Oostvlietpolder moeten ook bomen gekapt worden op grondgebied van
gemeente Leiden, hiervoor heeft Gasunie een omgevingsvergunning
aangevraagd bij Leiden. Meer informatie over de omgevingsvergunning
voor het werk van Gasunie in de Oostvlietpolder leest u verderop in deze
nieuwsbrief bij ‘Vergunningen’.

Archeologie
In oktober vond in de Oostvlietpolder bij Leiden een archeologische
opgraving plaats, het onderzoek vond plaats in het kader van de bouw van
het nieuwe gemaal. In totaal zijn ongeveer 200 sporen aangetroffen, het
merendeel uit de inheems-Romeinse tijd. De sporen bestaan vooral uit

paalsporen, kuilen en greppels. Twee verzamelingen van (paal)kuilen en
greppels behoren waarschijnlijk toe aan twee erven met een huisplaats. De
vindplaats is rijk te noemen: Tijdens het onderzoek zijn in totaal 3.459
vondsten met een gewicht van bijna 82 kg aangetroffen.
Meer dan 80% stamt uit de inheems- Romeinse
tijd. Het betreft vooral handgevormd aardewerk
en in mindere mate uit andere streken
geïmporteerd gedraaid aardewerk. Ook zijn er
enkele honderden stuks aardewerk uit de
IJzertijd gevonden. De archeologen gaan nu
alle vondsten bekijken en beschrijven. Met de
aangetroffen sporen erbij, zullen zij de
archeologische puzzel gaan leggen en het
verhaal vertellen van de mensen die 2000 jaar
geleden in de Oostvlietpolder leefden en
werkten. Het rapport wordt voor de zomer van
2017 verwacht.
Een overzicht van een put met sporen

Gemaal Oostvlietpolder
In de Oostvlietpolder, langs de Vlietweg in Leiden, wordt een nieuw gemaal
gebouwd ter vervanging van het huidige gemaal Hofpolder, dat op het
toekomstige tracé van de RijnlandRoute ligt. De bouw van het nieuwe
gemaal start in januari 2017. De aannemer informeert de directe omgeving
over de werkzaamheden. Het nieuwe gemaal is naar verwachting medio
2017 klaar. De provincie werkt nauw samen met het Hoogheemraadschap
van Rijnland, de gemeente Leiden en het Zuid-Hollands Landschap. De
gemeente Leiden richt de Oostvlietpolder opnieuw in.

Vergunningen
In 2017 verlegt Gasunie voor de aanleg van de RijnlandRoute diverse
leidingen in de Oostvlietpolder en bij Vlietland. Ten behoeve van de
verleggingen in de Oostvlietpolder vraagt Gasunie een
omgevingsvergunning aan bij Leiden. Het ontwerpbesluit van deze
omgevingsvergunning is 15 december jl gepubliceerd door gemeente
Leiden.
Voor de realisatie van het eerste projectonderdeel van de RijnlandRoute
moeten bomen gekapt worden. Hiervoor heeft de provincie inmiddels
vergunningen aangevraagd bij de gemeente Leiden, Wassenaar en
Katwijk. De aannemer zal deze bomen te zijner tijd zelf kappen. Voor de
stand van zaken met betrekking tot de vergunningen en termijnen voor
indienen van zienswijzen wordt verwezen naar de gemeentelijke websites.
De aannemer van de RijnlandRoute van het eerste projectonderdeel zal
vanaf medio 2017 zelf de overige benodigde vergunningen aanvragen.

Voorbereiding sloop
Nu de aannemer voor het eerste projectdeel in beeld is, zal een aantal
aangekochte woningen en opstallen in het eerste kwartaal van 2017
worden gesloopt. Het betreft onder andere woningen en opstallen aan de
Ommedijkseweg in Leiden en de Voorschoterweg in Katwijk. Momenteel
vinden er op de genoemde locaties voorbereidende werkzaamheden
plaats voor de sloop. Hierbij kunt u denken aan het snoeien van bomen,
struiken en planten. In samenwerking met de gemeenten zijn bewoners en
omwonenden hier over geïnformeerd.

Hoe gaat de RijnlandRoute er uitzien?
Dat kunt u zien op de interactieve ‘bolfoto’s’ op www.rijnlandroute.nl.
Deze foto’s tonen op verschillende plekken de huidige en de toekomstige
situatie. Daarbij kunt u met uw muis het beeld draaien en inzoomen.
Onlangs zijn de bolfoto’s vernieuwd, zo zijn de geleiderails en bebording
toegevoegd.
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Meer informatie
Meer informatie van het project RijnlandRoute – zoals kaarten en het tracé
van het project - vindt u op de website www.rijnlandroute.nl. U leest daar
ook meer over de planning en de geschiedenis van het project.
Heeft u vragen, neem dan contact op via e-mail.
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