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Nieuwe planning afrondende werkzaamheden op- en afrit bouwverkeer A44

Geachte heer, mevrouw,
Datum

Op 22 november heeft u van ons een brief ontvangen over de werkzaamheden
voor de op- en afrit voor bouwverkeer op de A44. Door het winterweer konden
helaas niet alle werkzaamheden volgens planning worden uitgevoerd. De
werkzaamheden die niet konden worden uitgevoerd, staan nu gepland voor 16
t/m 19 januari 2018, waarbij er ook ´s avonds en ´s nachts wordt gewerkt.
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De werkzaamheden
Volgens de huidige planning starten de werkzaamheden op dinsdag 16 januari
met het aanbrengen van de onderlaag van het asfalt. In de avond van dinsdag
16 januari wordt gestart met het aanbrengen van de geleiderail, waarbij er ´s
nachts wordt doorgewerkt. Wanneer het werk niet in 1 nacht kan worden
afgerond, wordt er in de avond en nacht van woensdag 17 januari ook gewerkt.
Het aanbrengen van de geleiderail kan geluidshinder veroorzaken. In de avond
en nacht van donderdag 18 januari wordt de bovenlaag van het asfalt
aangebracht. Hierbij wordt de rechterrijstrook van de A44 afgesloten voor
verkeer. Om het nieuwe asfalt van de afrit goed aan te laten sluiten op de
bestaande weg, wordt de bovenlaag van de huidige vluchtstrook gefreesd.
Vrijdag 19 januari (dag, avond en nacht) is gereserveerd voor eventuele uitloop,
bijvoorbeeld door weersomstandigheden, en afrondende werkzaamheden.
Houd de website, www.comol5.nl, in de gaten voor actuele informatie.
Ingebruikname op- en afrit bouwverkeer
Op maandag 22 januari wordt de op- en afrit voor bouwverkeer in gebruik
genomen. Het bouwverkeer kan dan direct vanaf de A44 de bouwplaats
bereiken en omgekeerd.
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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 (WhatsApp, Twitter, Facebook). Meer
informatie over de RijnlandRoute algemeen is te vinden op de website van de
provincie Zuid-Holland op www.rijnlandroute.nl. Via deze website kunt u zich
ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief over de RijnlandRoute.
Voor meer informatie over deze brief kunt u ook terecht bij omgevingsmanager
Paul Eijking via 06-2150 4624 of stuurt u een email naar omgeving@comol5.nl

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 Zuid-Holland in
samenwerking met Rijkswaterstaat. Ook de aanliggende gemeenten zijn intensief bij de weg
betrokken.

Met vriendelijke groet,
P.H.N. Eijking
Omgevingsmanager

