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Verkeersmaatregelen op Maaldrift op 14 en 15 mei a.s.
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In deze brief wil ik u informeren over werkzaamheden die in het kader van de
realisatie van de RijnlandRoute worden uitgevoerd op de Maaldrift ter hoogte van
de kruising naar de westelijke parallelweg van de Rijksstraatweg. De westelijke
parallelweg zelf tussen de Ommedijkseweg en Wassenaar blijft volledig toegankelijk
voor alle wegverkeer.
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Stremming Maaldrift naar westelijke parallelweg Rijksstraatweg
Vanaf maandag 14 mei a.s. (07.00 uur) t/m dinsdag 15 mei a.s. (17.00 uur) is het
voor alle wegverkeer niet mogelijk om vanaf Maaldrift naar de westelijke parallelweg
van de Rijksstraatweg te rijden en andersom. In deze twee dagen worden kabels en
leidingen verlegd en wordt een duiker onder de Maaldrift gelegd om de
watergangen aan weerszijden van de Maaldrift met elkaar te verbinden. De
werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van de aanleg van het nieuwe
knooppunt Ommedijk van de RijnlandRoute.
Gedurende deze twee dagen is er op het Ammonslaantje (op het deel voorbij het
fietspad De Oude Trambaan) en de Maaldrift verkeer in beide richtingen waarbij de
toegang naar het gebied ligt aan de zijde van het Ammonslaantje en de
Hogeboomseweg. Het verlaten van het gebied is deze twee dagen eveneens enkel
mogelijk via het Ammonslaantje en de Hogeboomseweg. Op beide dagen zullen
tussen 07.00-18.00 uur een aantal verkeersregelaars het verkeer tussen het
Ammonslaantje (het deel na fietspad De Oude Trambaan) en Camping Maaldrift
begeleiden. Houdt u er rekening mee dat er enig oponthoud kan ontstaan.
Meer informatie, vragen en klachten
Wilt u meer informatie over de bouw- en wegwerkzaamheden van Comol5 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). Wanneer u
het laatste nieuws direct in uw mailbox wil ontvangen, meld u dan aan voor de
nieuwsalert op www.comol5.nl/nieuwsalert
Voor meer informatie over deze brief en vragen/klachten over de werkzaamheden
kunt u bellen met Paul Eijking 06-2150 4624 of stuurt u een email naar
omgeving@comol5.nl
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Met vriendelijke groet,
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P.H.N. Eijking
Omgevingsmanager A44/N206/N434-westzijde boortunnel

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. 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 van de provincie.

