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Aannemerscombinatie Comol5 realiseert in opdracht van de provincie Zuid-Holland 

het eerste deel van de RijnlandRoute. Het project omvat onder meer de aanleg van 

de nieuwe provinciale weg N434 en aanpassingen aan de A4 en A44.  

 

Met deze brief wil ik u als omwonende informeren over de werkzaamheden voor de 

verbreding van de A4 tussen de N14 (Leidschendam) en Vlietland.  

 

Verbreding A4 tussen N14 en Vlietland 

Over een lengte van ruim 5 kilometer gaat de weg van 2×3 naar 2×4 rijstroken. 

Vanwege beperkte werkruimte en het voorkomen van (extra) verkeershinder 

worden de werkzaamheden in de avond na de spits en in de nacht uitgevoerd.  

Voor het verkeer is altijd minimaal 1 rijstrook beschikbaar. De werkzaamheden 

starten maandag 14 mei, naar verwachting is de verbreding in september dit jaar 

klaar. Op een later moment, naar verwachting in 2021, wordt de weg tussen de N14 

en Zoeterwoude opnieuw ingericht en geasfalteerd. 

 

De werkzaamheden 

De weg wordt verbreed in de huidige middenberm. Voor een deel ligt er al 

voldoende asfalt om de verbreding te kunnen maken en voor een deel moet er 

nieuw asfalt worden aangelegd. Daarnaast worden de verkeerstechnische 

installaties op de nieuwe inrichting aangepast. Hiervoor worden er nieuwe 

signaleringslussen in de weg aangebracht en worden er nieuwe 

(signalerings)borden opgehangen. Waar de bestaande portalen worden 

hergebruikt, krijgen deze een opknapbeurt. De weg wordt niet afgesloten, maar bij 

het verwijderen en terugplaatsen van de portalen boven de weg is er een 

kortdurende verkeerstop van 15 minuten. Mogelijk dat bepaalde werkzaamheden, 

zoals het slijpen om de signaleringslussen aan te brengen en het frezen van het 

asfalt, hoorbaar zijn in de omgeving. 

 

Werktijden 

Er wordt 5 tot 7 avonden/nachten per week gewerkt. De aanvangstijd verschilt per 

dag, maar er wordt niet eerder dan 19.00 uur gestart en er wordt gewerkt tot uiterlijk 

06.00 uur de volgende ochtend. 

 

Verkenning Rijkswaterstraat verbreding naar 5 rijstroken 

Rijkswaterstaat verkent op dit moment de mogelijkheid om de A4 tussen N14 en 

Burgerveen te verbreden naar 2×5 rijstroken. Meer informatie over deze verkenning 
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 is te vinden op de site van Rijkswaterstaat. Deze verkenning staat los van deze 

werkzaamheden van Comol5, die worden uitgevoerd in het kader van de 

RijnlandRoute. 

 

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 de omgevingstelefoon 06-1371 8843 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. 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.  

 


