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Nachtwerkzaamheden aanleg op- en afrit bouwverkeer A44 en ingebruikname
verlegd fietspad parallelweg oost
Geachte heer, mevrouw,
Datum

In navolging van onze brief van 26 september, informeren wij u hierbij verder
over de aanleg van de bouwweg en de aparte op- en afrit bij de A44 tussen
knooppunt Ommedijk en de Stevenshof. Tijdens de aanleg van de op- en afrit
van de A44 wordt er op twee momenten ook in de avond en nacht gewerkt.
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Aanleg op- en afrit bouwverkeer
Op de A44 vanaf de rijbaan richting Amsterdam wordt net na knooppunt
Ommedijk een aparte op- en afrit gemaakt voor het bouwverkeer, die aansluit
op de bouwweg naar de ontvangstschacht van de tunnelboormachine en de
plek waar de verdiepte ligging wordt gebouwd. De voorziening is uitsluitend
bedoeld voor bouwverkeer, en wordt aangelegd zodat het bouwverkeer geen
gebruik hoeft te maken van de parallelweg Rijksstraatweg-oost voor de aan- en
afvoer van zand, machines en materialen.
De werkzaamheden
Om de op- en afrit te kunnen maken, worden in de avond en nacht van
maandag 27 op dinsdag 28 november as. barriers geplaatst langs de
rechterrijstrook. Dit gebeurt in de avond en de nacht omdat er tijdens het
plaatsen van de barriers 1 rijstrook moet worden afgezet. Op deze manier
ondervindt het verkeer zo min mogelijk hinder van de werkzaamheden.
Gelijktijdig worden er ook bosschages en bomen verwijderd, ook deze
werkzaamheden kunnen alleen worden uitgevoerd wanneer er een rijstrook is
afgesloten.
Vanaf dinsdag 28 november wordt de op- en afrit aangelegd. De
werkzaamheden worden overdag uitgevoerd en bestaan onder meer uit het
aanbrengen van grond, het asfalteren van de weg, het aanbrengen van
belijning en het plaatsen van vangrails en bebording. Als de op-/afrit klaar is,
dan kunnen de barriers weer worden verwijderd. Volgens de huidige planning
gebeurt dat in de avond/nacht van maandag 14 op dinsdag 15 december,
waarbij ook weer 1 rijstrook wordt afgezet.
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Ingebruikname op- en afrit bouwverkeer
Op dinsdag 15 december wordt de op- en afrit voor bouwverkeer in gebruik
genomen. Het bouwverkeer kan dan direct vanaf de A44 de bouwplaats
bereiken en omgekeerd.
Ingebruikname verlegd fietspad
Dinsdag 28 november aan het einde van de dag wordt het verlegde fietspad op
de parallelweg van de Rijksstraatweg (tussen Stevenshof en Wassenaar) in
gebruik genomen. Het nieuwe fietspad ligt een stukje verderop, ten zuidoosten
van de parallelweg. Het fietspad krijgt een ongelijkvloerse kruising met het
bouwverkeer, waarbij de fietsers op hetzelfde niveau blijven en het
bouwverkeer bovenlangs kruist.
Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de bouw- en wegwerkzaamheden voor de
Rijnlandroute, kijk dan op www.comol5.nl Op deze website vindt u het laatste
nieuws en een overzicht met de informatiebrieven die zijn verstuurd. Daarnaast
kunt u via deze site het project volgen op sociale media en uw vraag direct
stellen via het digitaal servicecentrum (what´s app, twitter, facebook).
Voor meer informatie over deze brief kunt u terecht bij omgevingsmanager Paul
Eijking via 06-2150 4624 of stuurt u een email naar omgeving@comol5.nl
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