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Wij bouwen de RijnlandRoute. Wij zijn provincie Zuid-Holland, 
Rijkswaterstaat en de aannemers Comol5 en Boskalis. 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. 

Werkzaamheden A44-N434-A4 (Comol5) 
Aannemerscombinatie Comol5 legt het eerste deel van de RijnlandRoute aan 
(o.a. de N434 tussen de A4 en A44). Hieronder is een aantal werkzaamheden 
uitgelicht. Bekijk meer nieuws over werkzaamheden op de website van Comol5. 
 

Timelapse bouw brug Oude Rijn A44 
 

 

 

Interessante informatie over de bouw van de vaste brug voor de A44 over de 
Oude Rijn:  

 11 steunpunten  

 10 overspanningen  

 280 funderingspalen  

 3.870 m3 beton gestort (375 betonmixers) 

 760 ton wapening met een totale lengte van 300 km 

 187 prefab betonnen liggers met een gewicht variërend tussen de 20 en 
70 ton per ligger 

 een doorvaarthoogte van 5.60 m, 4 rijstroken én een vluchtstrook.  

Bekijk hier de timelapse: ruim 1 jaar bouwen in anderhalve minuut.  
  

  

De eerste gevlochten diamantaansluiting van Nederland ligt bij 
Leiden-West  
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Op 27 mei namen we de eerste gevlochten diamantaansluiting van Nederland in 
gebruik. Tijdens de bouw van de RijnlandRoute moet deze aansluiting zorgen 
voor een veilige doorstroming van het verkeer bij Leiden-West (A44/N206). De 
situatie bij de nieuwe aansluiting wordt in deze eerste periode intensief 
gemonitord, waar nodig worden aanpassingen doorgevoerd die de doorstroming 
en de overzichtelijkheid bevorderen.  

Tunneltechnische installaties aangesloten op verkeerscentrale 
Rhoon 

 

Een primeur in de tunnelwereld: maar liefst 3 jaar voor openstelling zijn de 
tunneltechnische installaties van de RijnlandRoute aangesloten op de 
verkeerscentrale in Rhoon.Op 2 juli werd de verbinding gemaakt tussen de 
installaties op de testlocatie in Eindhoven en de verkeerscentrale van waaruit de 
RijnlandRoute straks daadwerkelijk wordt aangestuurd. Dit betekent dat 
bouwcombinatie Comol5, samen met Rijkswaterstaat, de leveranciers en de 
provincie Zuid-Holland, alle installaties vooraf uitvoerig kan testen. Hierdoor kan 
de tunnel in de RijnlandRoute na afronding van de bouw sneller in gebruik 
worden genomen. Lees hier meer. 

Bouw fietstunnel Hofweg A4 in volle gang 
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Deze week werd het eerste vloerdeel van de fietstunnel Hofweg onder de A4 
gestort. Deze zomer werken we nog flink door, zodat fase 1 begin november 
klaar is. In deze eerste fase bouwen we het deel van de fietstunnel ten westen 
van de A4. Vervolgens schuiven de rijbanen op naar het westen en bouwen we 
het tweede deel. Zo heeft het verkeer op de A4 geen hinder van de 
werkzaamheden. 

N206 Ir. G. Tjalmaweg (Boskalis) 

Informatieavond Tjalmaweg  
De provincie organiseerde met Boskalis op 19 juni jl. een informatieavond over 
de aanpassingen aan de Tjalmaweg. Zo’n 200 bezoekers hebben kennis 
gemaakt met de teams en kregen informatie over het ontwerp, de bouwmethode, 
hinderbeperking en de planning. Ook werd er aandacht besteed aan vormgeving, 
welke planten er gebruikt worden om de weg in te “pakken”, techniek, innovatie 
en duurzaamheid. Meer informatie leest u hier.  

 

Visualisatie van de aanpak van Boskalis 

Participatieavonden 
Wij vinden het belangrijk dat de directe omgeving betrokken wordt bij een aantal 
onderwerpen. Tijdens de avond konden aanwezigen zich daarom inschrijven 
voor participatiesessies over de volgende onderwerpen:  

 parkstrook en snelfietspad/tijdelijke N206 ten noorden van de 
Tjalmaweg 
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 groeninvulling rotonde Torenvlietslaan 

Direct aanwonenden aan de noordzijde van de parkstrook worden per brief 
uitgenodigd om zich alsnog in te schrijven voor de eerste reeks, als zij dat nog 
niet gedaan hadden. Een tweede reeks van drie participatieavonden betreft de 
groeninvulling van de nieuwe rotonde bij de Torenvlietslaan op 17 sept, 15 
oktober en 12 november. Daarvoor kunnen bewoners rond de rotonde zich tot 11 
juli 2019 inschrijven, per mail via rijnlandroute@phz.nl o.v.v. “groeninvulling 
rotonde Torenvlietslaan”. Meer informatie over de participatieavonden vindt u 
hier.  

In oktober organiseert Boskalis een extra informatieavond over de tijdelijke N206 
ten noorden van de Tjalmaweg.  

Verlegging waterleiding Dunea langs Tjalmaweg 
Dunea werkt sinds medio april aan de verlegging van de 
drinkwatertransportleiding langs de Tjalmaweg. Deze leiding wordt meer naar het 
zuiden verlegd omdat op de plek van de huidige leiding (straks) de bredere 
Tjalmaweg komt. De werkzaamheden worden door aannemer Van Gelder 
uitgevoerd, in opdracht van Dunea. Het werk verloopt voorspoedig en is naar 
verwachting begin september klaar.  

 

 

Verdiepen gasleidingen door Gasunie  

Gasunie verlegt vanaf begin juli op twee locaties een gastransportleiding. De 
gasleidingen liggen haaks onder de Tjalmaweg en worden verder verdiept. Dit is 
nodig omdat de Tjalmaweg in het kader van de RijnlandRoute dieper komt te 
liggen. Aannemer Visser & Smit Hanab voert in opdracht van Gasunie de 
werkzaamheden uit. Via zogenaamde gestuurde HDD-boringen (Horizontal 
Directional Drilling) worden de leidingen van circa 300 meter op een maximale 
diepte van 20 meter onder maaiveld aangebracht. Na de aanleg worden de 
nieuwe leidingen aangesloten op het bestaande gastransportnet. Het werk is 
begin september klaar. Direct omwonenden worden door Gasunie geïnformeerd 
over de werkzaamheden. 

mailto:rijnlandroute@phz.nl
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Bij knooppunt 5 gaat de leiding onder de Torenvlietslaan, de Tjalmaweg en onder vier 
watergangen door. Bij knooppunt 6 gaat de leiding vanaf de Valkenhorst onder het fietspad, de 
Tjalmaweg en Kooltuinweg door. 

Informatiecentrum RijnlandRoute 
 Op woensdag 10 juli is het informatiecentrum gesloten.  

 Het informatiecentrum is deze zomer gesloten van zaterdag 3 t/m 
vrijdag 16 augustus 2019.  

De rest van de zomervakantie bent u tijdens de openingstijden van harte welkom. 
U heeft dan bij mooi weer een prachtig uitzicht op het de aan- en afvoer van de 
spullen voor het tunnelboren vanaf de uitkijktoren. Verder geven we graag uitleg 
over het boorproces. Ook organiseren we ook voor kinderen leuke activiteiten. Er 
zijn proefjes en er is een quiz te maken. U kunt interessante films zien over 
tunnelboren en er is een mooie tentoonstelling. Meer informatie over 
openingstijden, uw bezoek (ook voor groepen), locatie en routebeschrijving vindt 
u op www.rijnlandroute.nl/informatiecentrum    

Meer informatie 
De RijnlandRoute bestaat uit 3 projecten, die op elkaar aansluiten: 

1. 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.  

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 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 . U bent ook van harte welkom bij het 
informatiecentrum van de RijnlandRoute: 
www.rijnlandroute.nl/informatiecentrum.   

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   
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