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Voorbereidende werkzaamheden geluidsscherm A44 en weekendwerkzaamheden
A44
Geachte heer, mevrouw,
Datum

Hierbij wil ik u informeren over de bouw van het geluidsscherm A44 en over
(onderhouds)werkzaamheden op de A44 die zijn gepland voor de weekenden van
6/7/8 en 13/14/15 april.
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Werkzaamheden geluidsscherm A44
De voorbereidende werkzaamheden staan gepland vanaf maandag 9 april en
bestaan onder andere uit de aanleg van een bouwweg tussen de A44 en de
Hadewychlaan, het aanbrengen van een zandpakket voor het verbeteren van de
ondergrond, het dempen van een gedeelte van de watergang en het verplaatsen
van een deel van de bestaande grondwal. Het gaat om het deel tussen het Marie
van Eijsdenpad tot aan het bedrijventerrein Westwal, die een stukje richting A44
wordt verlegd zodat er ruimte ontstaat om het nieuwe scherm te bouwen.
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Het zandpakket dat wordt aangebracht om de grond te verbeteren moet zo´n 2
maanden blijven liggen. Vanaf maandag 4 juli kan de bouw van het geluidsscherm
van start gaan. Tegen die tijd ontvangt de directe omgeving hierover nadere
informatie.
Wat merkt u van de werkzaamheden?
De exacte route van de zandtransporten voor de aanleg van de bouwweg en het
aanbrengen van het zandpakket is op het moment van schrijven nog niet bekend.
Naar verwachting wordt dit begin april kenbaar gemaakt op onze website*
www.comol5.nl. Bij de aanleg van de bouwweg wordt een graafmachine ingezet die
de bovengrond ‘opzij zet’. Daarna wordt zand en een laag puingranulaat
aangebracht. De verwachting is dat de aanleg van de bouwweg ca 2 weken duurt.
Als de bouwweg gereed is rijden hier de vrachtwagens met zand overheen. Bij de
vrachtwagens die achteruit rijden, zal een piepsignaal hoorbaar zijn. Deze
werkzaamheden duren ca 4 weken. Bij het verplaatsen van de grondwal richting de
A44 wordt een graafmachine ingezet. Deze werkzaamheden duren ca 2 weken. De
reguliere werktijden zijn op maandag t/m vrijdag tussen 07.00-16.00 uur met een
uitloop naar 19.00 uur en op zaterdag.

* Wilt u op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws op de website? Meld u zich dan aan
voor de nieuwsalert op www.comol5.nl/nieuwsalert. Zie ook de informatie verderop in deze brief.
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Werkzaamheden weekenden 6/7/8 en 13/14/15 april
Tijdens de weekenden van 6/7/8 en 13/14/15 april heeft Rijkswaterstaat afsluitingen
gepland op de A44 op het deel tussen Den Deijl Wassenaar en Leiden. Om de
overlast zoveel mogelijk te beperken, zal Comol5 tijdens deze weekenden ook
werkzaamheden uitvoeren. Op deze manier wordt het aantal afsluitingen van de
A44 beperkt. Voor informatie voor het wegverkeer kijk op www.vananaarbeter.nl
Weekend 6/7/8 april – Afsluiting A44 richting Den Haag
Op 6 april vanaf 21.00 uur tot en met maandagochtend 9 april 05.00 uur is de A44
richting Den Haag afgesloten op het deel tussen Leiden en Den Deijl Wassenaar.
Naast geplande werkzaamheden van Rijkswaterstaat, voert Comol5 de volgende
werkzaamheden uit:
o Vernieuwen bovenste laag asfalt op de A44 op het deel LeidenWest/Corpus tot de toekomstige aansluiting Ommedijk. In de nacht van
vrijdag op zaterdag vanaf 03.00 uur tot zaterdagmiddag 16.00 uur wordt de
oude laag weggefreesd, op zondag overdag wordt het nieuwe asfalt
aangebracht en zondagmiddag en in de avond wordt de markering
aangebracht.
o Kappen/versnipperen bomen A44 middenberm op het deel van de
voetgangersbrug in Wassenaar tot de op-/afrit voor bouwverkeer (thv
toekomstige knooppunt Ommedijk) op vrijdag 6 april vanaf 21.00 uur tot
06.00 uur de volgende ochtend. Dit werk wordt in de avond/nacht
uitgevoerd omdat op de A44 richting Amsterdam 1 rijstrook moet worden
afgesloten. Daarnaast worden op deze avond/nacht de 3 bomen op de
Ommedijkseweg die tegen de vangrail staan gekapt, ter hoogte van
Autodemontage De Graaf.
o Herstellen van de vangrail ter hoogte van de op-/afrit voor bouwverkeer
(toekomstig knooppunt Ommedijk) op zaterdag 6 april overdag. Tijdstip van
uitvoering is afhankelijk van voortgang van andere werkzaamheden.
Weekend 13/14/15 april – Afsluiting A44 richting Amsterdam
Op 13 april vanaf 21.00 uur tot en met maandagochtend 16 april 05.00 uur is de
A44 richting Amsterdam afgesloten op het deel tussen Den Deijl Wassenaar en
Leiden. Naast geplande werkzaamheden van Rijkswaterstaat, voert Comol5 de
volgende werkzaamheden uit:
o Vernieuwen bovenste laag asfalt op de A44 op het deel vanaf de
toekomstige aansluiting Ommedijk tot aan Leiden-West/Corpus. Vanaf
vrijdagavond 23.00u tot 02.00 uur wordt de bovenste laag weggefreesd. Op
zaterdagochtend van 07.00u tot 12.00 uur wordt het nieuwe asfalt
aangebracht en van zaterdagavond 21.00u tot zondagochtend 08.00 uur
wordt de markering aangebracht.
o Het kappen en versnipperen van de bomen op de A44 richting Amsterdam
bij afrit 9 (Leiden-Zuid) op zaterdag 14 april van 07.00 tot 17.00 uur.
o Het kappen en versnipperen van de bomen bij afrit 8 (Leiden West) op de
A44 richting Amsterdam op zaterdag 14 april van 07.00 tot 17.00 uur.
Het laatste nieuws direct in uw mailbox?
Wilt u het laatste nieuws over de werkzaamheden direct in uw mailbox ontvangen?
Meldt u zich dan aan voor de nieuwsalert. Zodra er een nieuwsbericht op de
website wordt geplaatst, dan ontvangt u dit bericht in uw mailbox. Zo bent u altijd op
de hoogte van het laatste nieuws. Op www.comol5.nl/nieuwsalert kunt u zich
aanmelden en uw voorkeuren aangeven. Uitschrijven kan op elk gewenst moment.
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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. 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.

