
Vaarroutes omgeving Vlietland
De zandtransporten vinden plaats tussen Alphen aan den Rijn en de loslocaties Torenvlietbrug (Oegtsgeest) en 
de Meeslouwerplas (Vlietland). De grondtransporten tussen de Torenvlietbrug en de Meeslouwerplas (Vlietland). 
In onderstaande afbeelding ziet u de vaarroutes.

Let op: scheepvaartverkeer Vlietland e.o.

In opdracht van de provincie Zuid-Holland worden op dit moment twee projecten 

nabij Vlietland uitgevoerd. Aannemerscombinatie Comol5 legt het eerste deel van 

de RijnlandRoute aan (onder andere de N434 tussen de A4 en A44). BAM Infra 

werkt aan de stabilisering van de oevers van de Meeslouwerplas. Voor het 

vervoer van grond en zand zet Comol5 schepen in. Hierdoor hoeven er minder 

vrachtwagens over de weg te rijden. In deze factsheet leest u meer informatie 

over de vaarroutes en de vaartijden van deze schepen.
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Over de RijnlandRoute

De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding tussen Katwijk - via de A44 - en 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 aansluiting 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.

www.rijnlandroute.nl

Vaarroutes Vlietland
Op onderstaande kaart ziet u welke route het scheepvaartverkeer volgt vanaf het Rijn-Schiekanaal (de Vliet)  
naar Vlietland. Er zijn twee vaarroutes:
• Grondtransport naar de Meeslouwerplas voor de stabilisering van de oevers
•  Zandtransport naar de loskade nabij het zuidwesten van het Klimeiland voor de werkzaamheden van Comol5 

(vanaf begin juni 2018)

Vaarfrequentie en vaartijden
Gemiddeld varen er 6 tot 8 schepen per dag heen en terug tussen de verschillende laad- en loslocaties. 
Het laden en lossen vindt plaats tussen 7.00 en 19.00 uur tot en met het najaar van 2020.  Er zijn in de spits geen 
extra brugopeningen voor deze transporten. Daarbuiten varen de schepen zo veel mogelijk mee met brugopenin-
gen voor andere schepen, zodat de hinder voor het wegverkeer wordt beperkt. 

Wat betekent dit voor u?
Op de vaarroutes tussen Alphen aan den Rijn en de laad- en loslocaties is het op werkdagen tussen 
6.00 en 22.00 uur drukker dan u gewend bent.

Veiligheid
De bestaande regels voor de beroeps- en recreatievaart zijn van toepassing. Beroepsvaart gaat hierbij voor 
recreatievaart. Uiteraard is oplettendheid van alle vaarweggebruikers nodig.

Vragen
Voor vragen of opmerkingen over de aanvoer van grond en zand kunt u contact opnemen met omgevings-
manager Govert van Hooff (A4-zijde) via 06 29 02 66 52 of Paul Eijking (A44-zijde) via 06 21 50 46 24. 
Ook kunt u uw vraag stellen via omgeving@comol5.nl of op www.comol5.nl.

Aanmelden nieuwsalert Comol5 
De nieuwsberichten van Comol5 meteen in uw mailbox ontvangen? Meldt u dan aan voor de nieuwsalert via 
www.comol5.nl/nieuwsalert. Uitschrijven kan op elk gewenst moment.

Vaarroutes scheepvaartverkeer over recreatieplas Vlietland en de Meeslouwerplas
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Verondiepen Meeslouwerplas

Begin juli 2011 starten de werkzaamheden om de 

Meeslouwerplas te verondiepen. Hierdoor worden 

oevers natuurlijker, stabieler en veiliger. 

Ook wordt er een Krekengebied 

aangelegd. De materialen die 

nodig zijn voor de verondieping 

zullen per schip worden aange-

voerd. De schepen met grond en 

bagger bevaren de Vliet, het 

zuidelijk deel van de recreatieplas 

Vlietland en de Meeslouwerplas 

van 07.00 uur tot 19.00 uur. In de 

Meeslouwerplas is een ponton 

geplaatst waar de verwerking van 

de grond en de baggerspecie 

plaatsvindt. De werkzaamheden 

gaan naar verwachting tien jaar 

duren en worden in opdracht van 

de provincie Zuid-Holland uitge-

voerd door BAM Wegen bv Regio 

West. De aanvoer van grond en 

bagger gebeurt uitsluitend per 

schip. Daarom is de oude Bailey-

brug vervangen door een ophaal-

brug.

Veiligheid en vaarroute
Op werkdagen tussen 07.00 en 

19.00 uur moet het vaarverkeer 

rekening houden met kleine 

binnenvaartschepen van aan-

nemingsbedrijf BAM die de 

materialen aanvoeren. Deze 

schepen hebben wettelijk voor-

rang op de recreatievaart. In 

verband met de veiligheid gelden 

tussen de Vliet en de Meeslou-

werplas gescheiden vaarroutes 

voor beroeps- en recreatievaart. 

Deze routes worden met borden 

aangegeven. Hieronder staan de 

vaarroutes en de bebording aan- 

gegeven. Op dit moment wordt 

gewerkt om een veilig systeem te 

introduceren voor de bediening 

van de nieuwe ophaalbrug 

Vlietland voor de watersport.  

Om redenen van veiligheid en 

techniek zal dat systeem pas in 

2012 operationeel zijn.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen 

over de werkzaamheden in de 

Meeslouwerplas, dan kunt u 

contact opnemen met BAM 

Wegen bv Regio West  

070 371 47 14 of  

www.meeslouwerplas.nl

Voor vragen over de bediening van 

de brug of als u een storing aan de 

brug wilt melden, kunt u contact 

opnemen met Groenservice 

Zuid-Holland 010 298 10 10.

Verplichting bijzonder op  
te letten.

Verboden voor kleine  
schepen (op werkdagen  
van 7.00 tot 19.00 uur).

Het gevolgde vaarwater 
geldt als hoofdvaarwater ten 
opzichte van het vaarwater 
dat daarin uitmondt.

Einde van een verbod of  
een gebod geldend voor  
één richting of einde van  
een beperking.

Doorvaarthoogte is  
max. 1,60 meter.

Vaarrichting beroepsvaart

Vaarrichting beroepsvaart

Legenda

Loslocatie 
Meeslouwerplas

http://www.rijnlandroute.nl
mailto:omgeving@comol5.nl
http://www.comol5.nl
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