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Onderwerp

Heiwerkzaamheden A4

Geachte heer/mevrouw,
Datum

In navolging op onze brief van 1 mei over de A4-verbreding, informeren wij u als
omwonende over de heiwerkzaamheden die nodig zijn voor de fundering van de
nieuwe portalen op de A4 tussen de N14 en Vlietland.
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De werkzaamheden
We brengen funderingen aan voor het plaatsen van nieuwe portalen op de A4. In de
afbeelding op de achterzijde van deze brief ziet u de locaties waar de
heiwerkzaamheden worden uitgevoerd. Vanuit Vlietland richting de N14/Den Haag
vinden de werkzaamheden plaats tussen hectometerpaal 37.550 en 43.600. In de
tegenovergestelde richting van de N14 naar Vlietland tussen hectometerpaal
43.600 en 37.550.
Werktijden
Volgens de huidige planning, werken we in de week van maandag 25 juni tot en
met zaterdag 30 juni. Ook op 23 en 24 juli voeren we werkzaamheden uit.
Hieronder ziet u een overzicht van de werktijden en locaties.
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In de nachten van maandag 23 juli en dinsdag 24 juli
In de nachten van maandag 25 juni en dinsdag 26 juni
In de nachten van maandag 25 juni en dinsdag 26 juni
In de nachten van woensdag 27 juni en zaterdag 30 juni
In de nachten van donderdag 28 juni en vrijdag 29 juni
In de nachten van donderdag 28 juni en vrijdag 29 juni

Er wordt in totaal 12 avonden/nachten gewerkt tussen 20.00 uur en 5.30 uur. Het
heien start rond 23.00 uur en duurt tot circa 2.00 uur. Voor 23.00 uur en na 2.00 uur
vinden er voorbereidende en afrondende werkzaamheden plaats.
Vanwege beperkte werkruimte en het voorkomen van (extra) verkeershinder
worden de werkzaamheden in de avond na de spits en in de nacht uitgevoerd. Het
heien kan hoorbaar zijn in de omgeving.
Verkenning Rijkswaterstraat
Op 25 oktober 2017 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat de
Startbeslissing A4 knooppunt Burgerveen – N14 getekend. De doelstelling van deze
Verkenning is het verbeteren van de verkeersdoorstroming op de A4 vanaf
Knooppunt Burgerveen en de aansluiting met de N14 en daarmee het verbeteren
van de bereikbaarheid van economisch belangrijke locaties in de Randstad. De
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focus in het project ligt op het onderzoeken van een extra rijstrook samen met
infrastructurele maatregelen, met name rond de aansluitingen met het onderliggend
wegennet, omdat uit het verkeerskundig onderzoek is gebleken dat de uitwisseling
met het omliggend onderliggend wegennet (onder meer via de parallelstructuur)
nog niet goed genoeg functioneert. Daarbij worden ook maatregelen op het gebied
van verkeersmanagement en Smart Mobility beschouwd. Meer informatie staat op
www.A4Burgerveen-N14.nl Deze verkenning staat los van deze werkzaamheden
van Comol5, die worden uitgevoerd in het kader van de RijnlandRoute.
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Met vriendelijke groet,
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