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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.

10 oktober informatieavond voor Voorschotenaren
over de tunnel N434
Woensdag 10 oktober vindt er een informatieavond plaats over de circa 2,5
kilometer lange tunnel die onder Voorschoten en het Rijn -Schiekanaal (de
Vliet) komt. Woont u niet in Voorschoten maar bent u toch geïnteresseerd,
dan bent u uiteraard ook van harte welkom. Lees hier het volledige
nieuwsbericht.

Informatie en contact met
Comol5

Impressie tunnel N434

13 en 14 oktober Publieksdagen Archeologie
RijnlandRoute
Langs de Tjalmaweg (N206) in Valkenburg (gemeente Katwijk) zijn unieke
archeologische vondsten gedaan waaronder ca. 125 meter van een
Romeinse weg, met bijbehorende Romeinse nederzetting. Op zaterdag 13
en zondag 14 oktober organiseert de provincie Zuid-Holland samen met de
gemeente Katwijk twee publieksdagen tijdens de Archeologiedagen,
waarvoor u zich moet aanmelden. Er is veel belangstelling voor de
publieksdagen, de rondleidingen raken behoorlijk vol. Indien u zich nie t meer
kunt aanmelden, bent u vanaf het voorjaar van 2019 welkom in het
informatiecentrum RijnlandRoute. Dan worden daar de belangrijkste
archeologische vondsten tentoongesteld. Uiteraard houden wij u via deze
nieuwsbrief op de hoogte van het archeologisch onderzoek.

Veel belangstelling voor de zoektocht naar Schans
Lammen
Zo’n 100 bezoekers kwamen zondag 9 september veldboringen doen in de
zoektocht naar de Leidse Schans Lammen. In dit nieuwsbericht leest u alles
over deze zoektocht en vindt u ook het rapport van het historisch
bureauonderzoek. 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'

Jeannette Baljeu, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland en Henri
Lenferink, b urgemeester van Leiden, voerden samen een b oring uit.

Druk bezochte Open Dag RijnlandRoute
Ruim 1250 geïnteresseerde mensen bezochten zaterdag 8 september de
Open Dag RijnlandRoute, die werd georganiseerd in en bij het nieuwe
informatiecentrum. Bezoekers konden zien en beleven wat er allemaal komt
kijken bij de aanleg van de RijnlandRoute en hoe de weg er straks uitziet. Bij
diverse stands werd uitleg gegeven over de voortgang van het project. Ook
konden bezoekers een kijkje nemen op het uitkijkpunt boven de startschacht
van de tunnel N434. Lees hier een impressie van de open dag.

Officiële opening Informatiecentrum RijnlandRoute
Minister Cora van Nieuwenhuizen, gedeputeerde Floor Vermeulen en
wethouder Martine Leewis van Leiden openden vrijdag 7 september het
informatiecentrum. Het informatiecentrum is geopend op woensdag, vrijdag
en zaterdag tussen 11.00 en 15.00 uur. Meer informatie, het adres en de
bereikbaarheid 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. Deze week zijn de eerste
betonnen elementen voor het geluidsscherm langs de A44 bij de Leidse wijk
Stevenshof geplaatst. Comol5 brengt tussen Wassenaar en Leiden -West in
totaal bijna 3 kilometer nieuwe geluidsschermen aan. Het definitieve deel
langs Stevenshof, tussen de Heintje Davidsweg en het bedrijventerrein
Westwal, is 200 meter lang en wordt geplaatst vóórdat de werkzaamheden
aan de A44 en het nieuwe knooppunt Ommedijk starten. Op deze manier
heeft het geluidsscherm niet alleen een functie na ingebruikname van de
RijnlandRoute, maar zal ook de geluidshinder voor de omgeving worden
beperkt in de bouwfase. Lees meer hierover in dit nieuwsbericht.

N206 Ir. G. Tjalmaweg: voorbereiding verlegging
waterleiding

In verband met de verbreding van de Tjalmaweg, verlegt Dunea in 2019 de
waterleiding ten zuiden van de Tjalmaweg. Omdat de nieuwe waterleiding
straks op de plek van de huidige watergang komt te liggen, wordt nu al deze
watergang voor een deel gedempt. Dunea graaft hiervoor eerst een tijdelijke
nieuwe watergang, zodat de huidige watergang hier gedempt kan worden.
Vervolgens wordt hier voorbelasting aangebracht zodat in 2019 de nieuwe
waterleiding kan worden verlegd. De directe omgeving is geïnformeerd over
de werkzaamheden.

Meer informatie

De RijnlandRoute is verdeeld over 3 projecten, die op elkaar aansluiten:
1.
2.
3.

De nieuwe weg (N434) tussen de A4 en de A44, inclusief een
tunnel van ca. 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 en met de Torenvlietbrug.
De verbreding van de Europaweg (N206) tussen de A4 en
de Rooseveltstraat in Leiden.

Op http://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 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 nieuw sbrief is een uitgave van het projectteam RijnlandRoute van de provincie Zuid-Holland. w w w .rijnlandroute.nl
Informatie: rijnlandroute@pzh.nl Doorsturen nieuw sbrief Abonnement nieuw sbrief opzeggen

