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In navolging van onze brief van 9 juni naar bewoners van Leidschendam zuid, 

Stompwijkseweg (en omgeving) en Oostvlietweg*, informeren we u hierbij over de 

voortgang van de heiwerkzaamheden op de A4. 

 

Aannemerscombinatie Comol5 legt in opdracht van de provincie Zuid-Holland het 

eerste deel van de RijnlandRoute aan. De werkzaamheden op de A4 worden 

uitgevoerd voor de verbreding van de A4 op het deel tussen N14 en Vlietland. 

Vanwege beperkte werkruimte en het voorkomen van (extra) verkeershinder 

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

 

* Naar aanleiding van meldingen vanuit o.a. Leidschenveen/De Velden en het 

zeeheldenkwartier, is het verspreidingsgebied voor deze brief uitgebreid. Het kan 

dus zijn dat u de eerdere brief niet heeft ontvangen. 

 

Werkzaamheden afgelopen week 

Afgelopen week hebben in de avonden en nachten heiwerkzaamheden plaats 

gevonden voor de fundering voor de portalen op de A4. Tijdens de werkzaamheden 

in de nacht van vrijdag op zaterdag, hebben zich onvoorziene omstandigheden 

voorgedaan. De heipalen voor het portaal nabij HMP 43.385 (thv de 

Nieuwstraat/Stompwijkseweg) konden niet goed de grond in worden gebracht. 

Hierbij is langer geheid dan voorzien, en heeft het heiwerk helaas ook voor meer 

geluidsoverlast gezorgd. Daarnaast konden de funderingspalen voor het portaal op 

HMP 43.085 (thv Het Hert) die nacht niet worden voltooid. De twee funderingspalen 

die nog moeten, worden deze week in de nacht van dinsdag op woensdag 

aangebracht.  

 

Werkzaamheden nacht van dinsdag 3 op woensdag 4 juli 

In de nacht van dinsdag 3 op woensdag 4 juli worden tussen 00.00 en 04.00 uur de 

twee resterende funderingspalen nabij HMP 43.085 alsnog aangebracht. Onder 

normale omstandigheden, waar we vanuit gaan, neemt dit werk ongeveer 30 

minuten per paal in beslag, en zal het minder overlast geven dan afgelopen vrijdag. 

 

Werkzaamheden 23/24 juli  

In de nachten van maandag 23 juli en dinsdag 24 juli wordt er nog gewerkt voor de 

portalen ter hoogte van HMP 38.010. Er wordt 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 
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 2.00 uur vinden er voorbereidende en afrondende werkzaamheden plaats. In geval 

van onvoorziene omstandigheden kan het zijn dat het werk verschuift. 

 

Doorkijk 

Voor het portaal nabij HMP 43.385 zal een andere locatie moeten worden gezocht. 

Naar verwachting wordt dit werk voor na de zomer ingepland, de omgeving krijgt 

hierover nog nader bericht.  

 

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). Op 

www.comol5.nl/nieuwsalert kunt u zich aanmelden om de nieuwsberichten op de 

site automatisch in uw mailbox te ontvangen. Meer informatie over de 

RijnlandRoute algemeen is te vinden op de website van de provincie Zuid-Holland 

op www.rijnlandroute.nl. Op www.rijnlandrouteinbeeld.nl zijn visualisaties van de 

toekomstige situatie te vinden. 

 

Voor meer informatie over deze brief en vragen/klachten over de werkzaamheden 

kunt u terecht bij het team Omgeving & Communicatie via 06-1371 8843 of stuurt u 

een email naar omgeving@comol5.nl  

 

Met vriendelijke groet, 

COMOL5 V.O.F. 

 

 

 

 

 

 

G. (Govert) 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.  


