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Aan de bewoners van Vlietweg en directe omgeving

Onderwerp

Slopen bovenzijde diepwand

Geachte mevrouw/heer,
Datum

In navolging van onze brief van 5 maart, informeren wij u hierbij over het slopen van
de bovenzijde van de diepwanden in de periode van 4 tot en met 17 mei.

20 april 2018
Referentie

1804-2651
De werkzaamheden
Het aanbrengen van de diepwanden in de startzone duurt naar verwachting nog tot
begin mei. Als de diepwanden klaar zijn, moet het bovenste deel van het beton
worden weggehakt om een goede aansluiting te kunnen maken met de koppelbalk
die hier wordt aangebracht. De koppelbalk verbindt de verschillende
diepwandpanelen met elkaar, zodat er geen speling kan ontstaan wanneer de
tunnelboormachine start met boren.

Versie

0.2
Project

15082 Rijnlandroute
Behandeld door

I. van Oudenniel
E-mail

i.vanoudenniel @comol5.nl
Wat merkt u hiervan?
Het beton wordt weggehakt wat hoorbaar kan zijn in de omgeving. Volgens de
huidige planning wordt er op de volgende dagen gesloopt: 4 mei en 9 t/m 17 mei.
Planning overige werkzaamheden
De planning zoals vermeld in de brief van 5 maart is grotendeels nog actueel. Zoals
u wellicht heeft kunnen merken worden er al een aantal dagen geen damwanden
meer aangebracht. Vanaf 30 april wordt gestart met de ankerpalen en op 2 mei
worden de werkzaamheden voor de damwanden weer hervat. Daarnaast kan een
klein deel van de damwanden pas worden aangebracht wanneer Gasunie de
gasleiding heeft verlegd. Dat gebeurt naar verwachting vanaf medio/eind juni. Voor
de actuele planning kijkt u op onze website. Wanneer u automatisch op de hoogte
wilt worden gebracht van het nieuws op onze site, dan kunt u zich inschrijven voor
de nieuwsalert op www.comol5.nl/nieuwsalert Uitschrijven kan op elk gewenst
moment.
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.
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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 email naar omgeving@comol5.nl
Met vriendelijke groet,
COMOL5 V.O.F.

G. van Hooff
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.

