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In deze brief informeer ik u over de werkzaamheden die in de komende periode 

worden uitgevoerd voor het nieuwe viaduct over de Oude Rijn voor de verbreding 

van de A44. Daarnaast nodigen wij u uit voor de inloopbijeenkomst over deze 

werkzaamheden op woensdag 7 maart. 

 

Werkzaamheden bouw viaduct A44/ Oude Rijn 

Nu de busbrug is gesloopt, kan worden gestart met de bouw van het nieuwe viaduct 

over de Oude Rijn. Vanaf 8 maart wordt er gestart met het verwijderen van het oude 

remmingwerk en het aanbrengen van de fundering voor de steunpunten van het 

viaduct. Het gaat in totaal om 11 steunpunten, waarbij damwanden en boorpalen 

worden aangebracht. Als de damwanden zijn geplaatst kunnen de bouwkuipen ter 

plaatse worden uitgegraven, waarna er beton wordt gestort en de grond weer wordt 

aangevuld. Na afloop worden de damwanden weer verwijderd. 

 

Wat merkt u hiervan? 

Met name het aanbrengen en het verwijderen van de damwanden zal te horen zijn 

in de directe omgeving. De funderingspalen worden de grond in geschroefd, een 

bouwmethode die geluids- en trillingsarm is.  

 

Planning aanbrengen damwanden 

Van 19 tot en met 23 maart worden de damwanden voor het eerste steunpunt 

aangebracht. In de maanden april, mei, juni en september worden de damwanden 

voor de overige steunpunten aangebracht en verwijderd, wat per maand steeds 

enkele dagen in beslag neemt. Op de website www.comol5.nl is de actuele 

planning te vinden, waarbij steeds enkele weken vooruit wordt gekeken. 

 

Werktijden 

De standaard werktijden zijn van 07.00 tot 17.00 uur met een uitloop naar 19.00 uur 

en indien nodig op zaterdag. Voorafgaand aan de werkdag kan het voorkomen dat 

er al transporten plaatsvinden, onder meer omdat bepaalde voertuigen vanwege 

hun lengte niet in de spits mogen rijden. Wanneer er buiten de standaard werktijden 

wordt gewerkt, dan ontvangt u hierover van tevoren bericht. 

 

Doorkijk werkzaamheden 

Vanaf september worden de kolommen, de liggers en de brugdekken voor het 

viaduct aangebracht. Tegen die tijd sturen we u hierover opnieuw informatie. Naar 

verwachting kan het viaduct medio 2019 in gebruik worden genomen. 

 

Vervolg op achterzijde  
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Inloopbijeenkomst woensdag 7 maart 

Op de inloopbijeenkomst geven medewerkers van Comol5 toelichting op de 

werkzaamheden. U bent van harte welkom. Er is geen vast programma, u kunt 

gewoon binnenlopen. 

Wanneer: woensdag 7 maart 

Tijd:  19.00 - 21.00 uur 

Waar:  Van der Valk hotel, Haagse Schouwweg 14, Leiden 

 

Meer informatie, vragen en klachten 

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 of klacht direct 

melden 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 en vragen/klachten over de werkzaamheden 

kunt u terecht bij omgevingsmanager Paul Eijking via 06-2150 4624 of stuurt u een 

email naar omgeving@comol5.nl  

 

Met vriendelijke groet, 

COMOL5 V.O.F. 

 

 

 

 

 

 

 

P.H.N. (Paul) Eijking 

Omgevingsmanager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comol5 is een internationale aannemerscombinatie van de TBI-ondernemingen Mobilis B.V. en 

Croonwolter&dros B.V., VINCI Construction Grand Projets S.A.S. en DEME Infra Marine 

Contractors B.V. 

 

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.  In opdracht van de Provincie Zuid-Holland is Comol5 

verantwoordelijk voor de ombouw van knooppunt Leiden West, de bouw van de nieuwe N434 met 

geboorde tunnel en de aanpassingen aan de A4 en de A44. Comol5 wordt ook verantwoordelijk 

voor het 15-jarig onderhoud van de N434.  

 


