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Aan de ondernemers van P&R terrein Zoeterwoude

Onderwerp

Zandtransporten omgeving P&R terrein

Geachte heer, mevrouw,
Datum

In opdracht van de Provincie Zuid-Holland legt Comol5 een nieuwe wegverbinding
aan van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De RijnlandRoute lost huidige
knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio Holland Rijnland, met
name rondom Leiden en Katwijk. Binnenkort starten we met onze werkzaamheden
aan de afrit van Zoeterwoude. Via deze brief informeren wij u over onze
werkzaamheden die vanaf maandag 23 april starten.
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15082 Rijnlandroute
Zandtransport langs P&R terrein Zoeterwoude

Behandeld door

Voor de aanpassingen aan afrit 7 op de A4 bij Zoeterwoude (ter hoogte van de
Meerburgerwatering) is het noodzakelijk een zandpakket aan te brengen om de
grond te verbeteren. We vervoeren het zand via het P&R terrein. Dit kan hinder
veroorzaken.

L. Euser

Verkeersroute zandtransporten
Voor de zandtransporten maken we gebruik van de weg onderaan het talud van de
N206. Deze weg is te bereiken via het P&R terrein. Van daaruit rijden we het zand
parallel aan de op- en afrit naar de locatie. Onderaan deze brief treft u een
afbeelding aan die een goed beeld geeft waar de werkzaamheden plaatsvinden en
waar het zand wordt aangebracht.
Planning werkzaamheden
We starten maandag 23 april 2018 met de aanvoer van materieel en stalen
rijplaten. De daaropvolgende weken wordt zand getransporteerd door trekkers met
een kar. De werkzaamheden nemen in totaal, inclusief demobilisatie, circa
vier weken in beslag.
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 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.
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Voor meer informatie over deze brief en vragen/klachten over de werkzaamheden
kunt u terecht bij omgevingsmanager Govert van Hooff via 06-2902 6652 of stuurt u
een e-mail naar omgeving@comol5.nl.

Met vriendelijke groet,
COMOL5 V.O.F.

G. van Hooff
Omgevingsmanager

Rood: route zandtransport
Groen: aanbrengen zandpakket

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

