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Werkzaamheden Comol5

De RijnlandRoute is een nieuwe weg tussen Katwijk - via de A44 - en 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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Werkzaamheden Comol5
Aannemerscombinatie Comol5 legt het eerste deel van de RijnlandRoute aan. Op
dit moment voert Comol5 op verschillende locaties werkzaamheden uit, zoals:
• het vervoer van zand en aanbrengen van voorbelasting (inklinken van de grond)
voor het nieuwe Transferium in Leiden en de startschacht (ingang) van de tunnel
aan de A4-zijde. Lees hier meer informatie over de routes van zandtransport tot
eind 2017
• het slopen van de busbrug over de Oude Rijn
• de verlegging van het fietspad bij Rijksstraatweg (parallelweg van de A44) tussen
Stevenshof en Wassenaar. Het verlegde fietspad is woensdag 29 november in
gebruik genomen.
• de aanleg van een aparte op-/afrit op de A44 voor bouwverkeer, deze komt ter
hoogte van toekomstig knooppunt Ommedijk.
• het saneren van de grond rondom het (toekomstig) knooppunt Ommedijk.
• het uitvoeren van proeven met ankerpalen bij de startschacht van de
tunnelboormachine (A4/zijde)
Nachtafsluiting toerit 8/Leidschendam op de A4
In verband met onderhoudswerkzaamheden aan de A4 is toerit 8/Leidschendam
(richting Amsterdam) in de nacht van vrijdag 15 op zaterdag 16 december
afgesloten. Lees het nieuwsbericht voor meer informatie over deze en andere
onderhoudswerkzaamheden aan de A4 en de A44.

De aanleg van het fietspad bij de Rijksstraatweg (tussen Stevenshof en Wassenaar)
Informatie en contact met Comol5
Op www.comol5.nl vindt u een overzicht van de bouwwerkzaamheden. De site
wordt regelmatig geactualiseerd. U vindt hier ook de brieven die Comol5 aan de
directe omgeving verstuurt. Via het digitaal servicecentrum van de aannemer kunt u
(via sociale media naar keuze) uw vragen stellen en informatie ontvangen. U kunt
ook per mail contact opnemen met Comol5: omgeving@comol5.nl

Voorbereidende werkzaamheden
Momenteel voert de provincie zelf de volgende voorbereidende werkzaamheden
uit.
Explosievenonderzoek
Momenteel vindt er explosievenonderzoek plaats voor de bouw van knooppunt
Ommedijk, aan de oostzijde van de A44 ter hoogte van bedrijventerrein Maaldrift.
Tegelijkertijd wordt de verontreinigde grond op deze locatie verwijderd. Naar
verwachting duren deze werkzaamheden tot de kerst.
Archeologie N206 Europaweg
De RijnlandRoute werkt mee aan de zoektocht naar de Schans Lammen in Leiden.
Deze schans heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van de
Gemeente Leiden. Het steunen van dit initiatief draagt bij aan het archeologisch
onderzoek op deze locatie. Meer informatie over dit initiatief staat op de
Facebookpagina ‘Waar vond Leiden de hutspot? De zoektocht naar Schans
Lammen.’ van de Stichting Strandwal.

Veel belangstelling inloopavond bomencompensatieplan
Leidschendam-Voorburg
Woensdag 8 november vond er een inloopavond plaats over het
bomencompensatieplan Leidschendam-Voorburg. De provincie organiseerde deze
avond in samenwerking met de gemeente Leidschendam-Voorburg. Er werden
tijdens deze avond veel vragen gesteld over een geluidsscherm tussen Vlietland en
de A4. In het bomencompensatieplan Leidschendam-Voorburg voor de
RijnlandRoute, is de herinrichting Meeslouwerplas meegenomen als een van de
raakvlakken van het plan.
Geluidsscherm Vlietland en A4 (Meeslouwerplas)
Het verzoek om een geluidsscherm hangt samen met het project herinrichting
Meeslouwerplas (niet met de RijnlandRoute). Op 2 september jl. is er bestuurlijk
overleg geweest met de gedeputeerde van provincie Zuid-Holland en de
wethouders van Leidschendam-Voorburg en Voorschoten over de stand van zaken
in Vlietland en de Meeslouwerplas. Onlangs hebben Gedeputeerde Staten een brief
aan Provinciale Staten gestuurd, waarin breed wordt ingegaan op dit onderwerp en
ook op de discussie rond geluidsschermen. Deze brief staat in het Staten Informatie
Systeem: GS-brief Vlietland inclusief Meeslouwerplas en status visie Witteveen
Bos. De gemeenten Leidschendam-Voorburg en Voorschoten hebben een afschrift
van deze brief ontvangen.

Inloopavond bomencompensatieplan Leidschendam-Voorburg

Bomencompensatie
De bomencompensatieplannen voor Leiden, Wassenaar en LeidschendamVoorburg staan op de website van de RijnlandRoute. Voor de bomencompensatie in
Katwijk en Oegstgeest worden nog compensatieplannen opgesteld. Voor nadere
informatie over vergunningen verwijzen wij u naar de gemeentelijke websites. Lees
hier meer over bomencompensatie.

Meer informatie
1.
2.
3.

De RijnlandRoute is verdeeld over 3 projecten, die op elkaar aansluiten:
De nieuwe weg (N434) tussen de A4 en de A44, inclusief een tunnel van
2,5 kilometer en aanpassingen aan de A4 en A44.
De verbreding van de Ir. G. Tjalmaweg (N206) vanaf de aansluiting met de
N441 Katwijk tot de aansluiting Leiden-West.
De verbreding van de Europaweg (N206) tussen de A4 en de Churchilllaan
in Leiden.

Op www.rijnlandroute.nl vindt u meer informatie over de RijnlandRoute, zoals
kaarten en het tracé van het project. Op interactieve “bolfoto’s” kunt u de huidige en
toekomstige situatie op diverse plekken bekijken. Heeft u vragen, neem dan contact
op via e-mail rijnlandroute@pzh.nl
Vragen en informatie werkzaamheden eerste projectdeel RijnlandRoute
Informatie over de bouw en werkzaamheden aan het eerste projectdeel, vindt u op
www.comol5.nl. Voor vragen en informatie over de bouw en werkzaamheden kunt u
contact opnemen met aannemerscombinatie Comol5. Dit kan:
• Per mail: omgeving@comol5.nl
• Via het digitaal servicecentrum van de aannemer. U kunt hier via WhatsApp,
Facebook en/of Twitter uw vragen stellen.
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