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Het project 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. 

Werkzaamheden Comol5  

Aannemerscombinatie Comol5 legt het eerste deel van de RijnlandRoute aan 
(o.a. de N434 tussen de A4 en A44). Op dit moment voert Comol5 op 
verschillende locaties werkzaamheden uit, zoals:  

 De aanleg van de bouwweg tussen de A44 en de ontvangstschacht van 
de tunnelboormachine en de bouw van het aquaduct voor de 
Veenwatering/ N434.  

 Het heien van de funderingspalen voor de verbreding van het viaduct 
over de Meerburgerwatering bij afrit 7 (Zoeterwoude) op de A4.  

 Het verleggen van de Hofvlietweg (nabij A4).  

 Voorbereidende werkzaamheden voor de fietsbruggen bij de Stevenshof, 
ter hoogte van het Ronnie Biermanpad.  

 De bouw van een nieuw viaduct over de Oude Rijn (A44).  

 

links: aanbrengen funderingspalen viaduct Meerburgerwatering  
rechts: ingebruikname verlegde Hofvlietweg met ongelijkvloerse kruising voor 
bouwverkeer 

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 provincie Zuid-Holland 
Momenteel voert de provincie zelf nog de volgende voorbereidende 
werkzaamheden uit.  

Gasleidingen Gasunie  

Op dit moment werkt Gasunie in de Oostvlietpolder langs de A4 en nabij Vlietland 
aan de verlegging van gasleidingen. De komende periode vinden de aansluitingen 
plaats van nieuwe leidingen. Het aansluiten van nieuwe leidingen is mede 
afhankelijk van de weersomstandigheden. Zodra de nieuwe gasleidingen zijn 
aangesloten worden de oude gasleidingen verwijderd.  

 

https://www.comol5.nl/nieuws/aanleg-bouwweg-en-aquaduct-veenwatering/
https://www.comol5.nl/nieuws/aanleg-bouwweg-en-aquaduct-veenwatering/
https://www.comol5.nl/nieuws/heiwerkzaamheden-a4-zoeterwoude/
https://www.comol5.nl/nieuws/hofvlietweg-verlegd/
https://www.comol5.nl/nieuws/voorbereidende-werkzaamheden-fietsbruggen-stevenshof/
https://www.comol5.nl/nieuws/bouw-viaduct-oude-rijn-a44/
https://www.comol5.nl/
https://www.comol5.nl/informatiebrieven/
https://livecrowd.io/rijnlandroute/
mailto:omgeving@comol5.nl
https://twitter.com/verkeerzh
https://www.facebook.com/zuidholland


Explosievenonderzoek/verontreinigde grond Ommedijk  

Het explosievenonderzoek is afgerond op alle locaties die goed bereikbaar waren 
voor het onderzoek. Deze locaties zijn inmiddels vrijgegeven, waardoor Comol5 
kan starten met haar werkzaamheden. Een beperkt aantal locaties die nog niet 
bereikbaar is (bijvoorbeeld onder bestaande wegen) wordt onderzocht als ook 
deze locaties toegankelijk zijn voor nader onderzoek. De vervuilde grond, aan de 
westzijde van de A44 ten noorden van bedrijventerrein Maaldrift is inmiddels 
gesaneerd.  
 

Archeologie  
N206 Europaweg  

De firma RAAP werkt aan de zoektocht naar de Schans Lammen in Leiden met 
als doel achterhalen waar de Schans lag en onderzoeken of er nog resten in de 
bodem te vinden zijn. De eerste stap bestond uit het verzamelen van zoveel 
mogelijk oude en hedendaagse kaarten. Door het ‘over elkaar heen leggen’ van 
deze kaarten worden vervolgens de meest kansrijke zoeklocaties bepaald.  
Lees meer over deze zoektocht in het nieuwsbericht op de Facebookpagina 
‘Waar vond Leiden de hutspot? De zoektocht naar Schans Lammen'. Het project 
RijnlandRoute ondersteunt de zoektocht van de Stichting Strandwal.  

 

Bouw Lammebrug in 1912  

Aansluiting Leiden West  

De opgraving ten behoeve van de aansluiting Leiden West is door de archeologen 
van ARCHOL afgerond. Binnen enkele maanden worden de resultaten van de 
opgraving bekend. Er zijn voorafgaande aan de opgraving in de oostelijke oksel 
van de aansluiting geen niet-gesprongen explosieven uit de Tweede 
Wereldoorlog aangetroffen.   

Meer informatie 

De RijnlandRoute is verdeeld over 3 projecten, die op elkaar aansluiten:  

1. De nieuwe weg (N434) tussen de A4 en de A44, inclusief een tunnel van 
2,5 kilometer en aanpassingen aan de A4 en A44.  

2. De verbreding van de Ir. G. Tjalmaweg (N206) vanaf de aansluiting met 
de N441 Katwijk tot de aansluiting Leiden-West.  

3. 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.  
  

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het projectteam RijnlandRoute van de provincie Zuid-Holland. www.rijnlandroute.nl 
Informatie: rijnlandroute@pzh.nl Doorsturen nieuwsbrief Abonnement nieuwsbrief opzeggen 

 

https://www.facebook.com/stichtingstrandwal.nl/?hc_ref=ARSF-lwplvXw8jVRX0nwmBGNeNM5WXw44FNjWtVOu0fXG3UB92AsiOc5xZEdQIM3lPc&fref=nf
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegverkeer/rijnlandroute/
mailto:rijnlandroute@pzh.nl
http://www.comol5.nl/
mailto:omgeving@comol5.nl
https://livecrowd.io/rijnlandroute/
http://www.rijnlandroute.nl/
mailto:rijnlandroute@pzh.nl
http://link.mc1.nl/FQegwt118VX1BACT10BACT477
http://link.mc1.nl/FQBUQY118uK2hint10/c4913215940


 
 


