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Onderwerp

Sloopwerkzaamheden busbrug noordelijk deel.

Geachte heer, mevrouw,
Datum

Met deze brief wil ik u informeren over de sloopwerkzaamheden van het noordelijk
deel van de busbrug parallel aan de A44 over de Oude Rijn.

20 november 2017
Referentie

1711-3566
Vanwege werkzaamheden door derden aan de Rhijnvreugdbrug in Leiderdorp is er
in de periode 27 november 2017 (06.00 uur) tot en met 1 december 2017 (22.00
uur) geen brugbediening. Er is in deze periode geen beroepsvaart op de Oude Rijn.
In overleg met de vaarwegbeheerder gaat COMOL5 deze periode gebruiken om bij
de busbrug A44 over de Oude Rijn, de liggers boven het water te verwijderen en
een deel van de ondersteuningsconstructie in het water van de busbrug. Hierbij
gaan wij een drijvende bok inzetten. De betonnen liggers van de busbrug en de te
slopen delen van de ondersteuningsconstructie worden op het werkterrein van de
busbrug aan de Rhijnhofweg neergelegd. Daar vandaan worden de liggers door
vrachtwagens over de bouwweg naar het Transferium richting A44 vervoerd richting
een verwerker.
Voordat de betonnen liggers van de busbrug kunnen worden verwijderd zullen
voorafgaand hieraan de liggers in delen worden gezaagd. De zaagwerkzaamheden
kunnen hoorbaar zijn.
De drijvende bok bestaat uit een ponton met daarop een vaste constructie. Deze
vaste constructie heeft de vorm van een hoofdletter A. Een drijvende bok kan enkel
lasten omhoog hijsen en neerlaten. Lokaal verplaatst een drijvende bok zich door
middel van lieren. De drijvende bok wordt eind deze week over het water
aangevoerd, waarbij de vaste constructie (die hoofdletter A) neergelaten is zodat de
bruggen kunnen worden gepasseerd. Twee sleepboten begeleiden dit transport tot
aan de afmeerpalen achter de Kwantum (Voorschoterweg). Hier wordt de drijvende
bok ook opgebouwd. De Oude Rijn is ter hoogte van de busbrug A44 gedurende de
gehele periode tussen 27 november 2017 06.00 uur en 1 december 2017 22.00 uur
volledig gestremd voor de scheepvaart. Zie ook de bijgevoegde situatietekening.

Werktijden
De werkzaamheden worden uitgevoerd op maandag t/m vrijdag tussen 07.0016.00/19.00 uur. Indien buiten deze werktijden moet worden gewerkt zullen wij
u hierover vooraf informeren.
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Digitale vraagbaak RijnlandRoute Up&Running
Op de hoogte blijven over de geplande bouw- en wegwerkzaamheden? Livecrowd
RijnlandRoute van Comol5 maakt het via het platform van jouw keuze (Facebook,
Twitter, Whatsapp) mogelijk.
Volg Rijnlandroute via de sociale media zoals Facebook en Twitter.
Vragen stellen over de werkzaamheden en wat dit voor u gaat betekenen kan snel
en eenvoudig
via Facebook, Twitter maar ook via mail of whatsapp 06-18204040

Facebook Livecrowd RijnlandRoute

1.1.1

Twitter @livecrowdRR

06-18204040
omgeving@comol5.nl
Welkom bij het expertpaneel
Help mee om de overlast tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te
beperken door plaats te nemen in het expertpanel. Dit panel wordt
vertegenwoordigd door bewoners en vertegenwoordigers van bedrijven uit
het projectgebied. Periodiek toetst Comol5 met een digitale enquête of er
onnodig overlast is en of er suggesties zijn voor verbetering. Met de reacties
probeert Comol5 de werkprocessen voortdurend te verbeteren.
Wilt u ook deelnemen aan het expertpanel? Meld u dan aan
via omgeving@comol5.nl
Meer informatie
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Neemt u dan contact op
met Paul Eijking, Omgevingsmanager COMOL5 A44/N206, via 06 21 50 46 24
of via omgeving@comol5.nl.
Meer informatie over de Rijnlandroute is te vinden op www.rijnlandroute.nl. Op
deze website van de provincie Zuid- Holland kunt u zich ook aanmelden voor
de digitale nieuwsbrief over de Rijnlandroute.

Over de Rijnlandroute
De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar
de A4 bij Leiden. De weg lost huidige knelpunten op en garandeert de
doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en
Katwijk. De RijnlandRoute wordt gerealiseerd door de provincie in
samenwerking met Rijkswaterstaat. Ook de aanliggende gemeenten zijn
intensief bij de weg betrokken.
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Met vriendelijke groet,
Comol5 V.O.F.

P.H.N. Eijking
Omgevingsmanager

