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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.  

Open Dag RijnlandRoute zaterdag 8 september 

 

Maquette tunnelboormachine voor het boren van de tunnel N434 

Op zaterdag 8 september van 11:00 tot 16:00 uur organiseert de provincie 
de Open Dag RijnlandRoute, in het nieuwe informatiecentrum aan de 
Rietpolderweg 19 in Leidschendam. Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor 
een rondleiding, u kunt zich hiervoor aanmelden. Bekijk ook de 
bouwwerkzaamheden vanaf het uitkijkpunt, doe leuke (techniek)proefjes 
en kom meer te weten over archeologie en de boortunnel. Ook zijn er 
kinderactiviteiten.  

Kijkmiddag archeologische zoektocht Schans 
Lammen zondag 9 september 

Tijdens Open Monumentendag op zondag 9 september bent u van harte 
welkom bij de archeologische grondboringen voor de zoektocht naar de 
Schans Lammen. Er zijn twee rondes: om 13.00 uur en om 15.00 uur. Op 
beide tijden start het programma bij de Tuin van de Smid. Na een 
inhoudelijke start lopen we naar de onderzoekslocatie om een boring bij te 
wonen en eventueel zelf mee te helpen. Het programma duurt ca. 1,5 uur. 
Het project RijnlandRoute ondersteunt de zoektocht van de Stichting 
Strandwal. Meer informatie vindt u op de Facebookpagina ‘Waar vond 
Leiden de hutspot? De zoektocht naar Schans Lammen' 

Bezoek het informatiecentrum RijnlandRoute 

http://www.zuid-holland.nl/actueel/agenda/@21581/open-dag/
http://www.openmonumentendagenleiden.nl/nl/informatie-activiteiten/waar-vonden-we-de-hutspot-zoektocht-naar-schans-lammen
https://www.detuinvandesmid.nl/route/
http://www.facebook.com/stichtingstrandwal.nl/?hc_ref=ARSF-lwplvXw8jVRX0nwmBGNeNM5WXw44FNjWtVOu0fXG3UB92AsiOc5xZEdQIM3lPc&fref=nf%20%20%20
http://www.facebook.com/stichtingstrandwal.nl/?hc_ref=ARSF-lwplvXw8jVRX0nwmBGNeNM5WXw44FNjWtVOu0fXG3UB92AsiOc5xZEdQIM3lPc&fref=nf%20%20%20
https://twitter.com/verkeerzh
https://www.facebook.com/zuidholland


 

Vanaf 8 september is het informatiecentrum over de RijnlandRoute 
geopend en bent u van harte welkom. Het is dé plek waar alle informatie 
over het project samenkomt. Hier kunt u zien en beleven wat er allemaal 
komt kijken bij de aanleg van de RijnlandRoute en hoe de weg er straks 
uitziet. Meer informatie, adres en openingstijden vindt u hier. 

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. Een bijzondere klus was het 
inhijsen en plaatsen van de liggers bij de brug Oude Rijn, eind augustus.   

De eerste liggers voor de verbreding van de A44 zijn succesvol geplaatst. 
Samen met de water- en landhoofden vormen de liggers een stevige 
brugconstructie boven het water van de Oude Rijn. Twee megakranen van 
Mammoet, een 400- en 700-tonner, waren nodig om de klus te klaren. Er is 
ook een video van de hijsklus beschikbaar.  

RijnlandRoute in tv programma Knooppunt Holland 
In het tv-programma Knooppunt Holland fietst presentator Johan 
Overdevest wekelijks, samen met een gast, een (knooppunten-)route door 
Zuid-Holland en laat zo zien hoeveel moois onze provincie te bieden heeft. 
Tijdens een van de afleveringen fietst Johan door Leiden e.o. en bezoekt 
onder andere het werkterrein van de RijnlandRoute (ontvangstschacht 
tunnel). Paul Eijking (aannemerscombinatie Comol5) ontvangt Johan en 
legt het project uit. Deze aflevering was in augustus te zien op TV West en 
op TV Rijnmond. U kunt de uitzending hier terugkijken:  

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 en met de Torenvlietbrug.  

3. De verbreding van de Europaweg (N206) tussen de A4 en de 
Rozeveltstraat 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 over het project RijnlandRoute? Neem dan contact op met de 

http://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegverkeer/rijnlandroute/informatiecentrum/
http://www.comol5.nl/a44/spectaculaire-hijsklus-langs-de-a44/
http://www.comol5.nl/a44/video-spectaculaire-hijsklus-langs-de-a44/
http://www.omroepwest.nl/nieuws/3675679/Knooppunt-Holland-Route-Johan-Camiel-Leiden
http://www.rijnlandroute.nl/


provincie Zuid-Holland via e-mail rijnlandroute@pzh.nl   Vanaf 8 september 
2018 bent u van harte welkom bij het informatiecentrum RijnlandRoute.  

Informatie en contact met Comol5 
Op www.comol5.nl vindt u een actueel overzicht van de 
bouwwerkzaamheden en bouwupdates met foto’s en video’s. De site wordt 
regelmatig geactualiseerd. U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsalert 
Comol5. Via het digitaal servicecentrum van de aannemer kunt u (via 
sociale media naar keuze) uw vragen stellen en informatie ontvangen. U 
kunt ook per e-mail contact opnemen met Comol5: omgeving@comol5.nl   
  

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het projectteam RijnlandRoute van de provincie Zuid-Holland. www.rijnlandroute.nl 
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