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Onderwerp

Heiwerkzaamheden knooppunt Hofvliet

Geachte heer/mevrouw,
Datum

In opdracht van de Provincie Zuid-Holland legt Comol5 een nieuwe wegverbinding
aan van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De RijnlandRoute lost huidige
knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio Holland Rijnland, met
name rondom Leiden en Katwijk. Een van de onderdelen van het project is de
aanleg van knooppunt Hofvliet met twee fly-overs. Zij verbinden de A4 met de
nieuwe N434 richting Katwijk/Leiden-West.

30 juli 2018
Referentie

1807-3881
Versie

0.1
Project

15082 Rijnlandroute
Binnenkort starten we met het aanbrengen van circa 2.500 heipalen die de
fundering vormen voor de nieuwe fly-overs van knooppunt Hofvliet. De heipalen
worden aangebracht aan het einde van de Hofvlietweg richting recreatiegebied
Vlietland. Via deze brief informeren wij u over onze heiwerkzaamheden die in de
omgeving hoorbaar kunnen zijn.
Planning werkzaamheden
In de week van maandag 20 augustus wordt de eerste heistelling aangevoerd.
In de week van maandag 27 augustus arriveert de tweede heistelling.
De heiwerkzaamheden nemen acht á tien weken in beslag. Er wordt gewerkt op
maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 19.00 uur.
Knooppunt Hofvliet
In de afbeeldingen hieronder ziet u de locatie van de heiwerkzaamheden en een
artist impression van de toekomstige situatie.

Locatie heiwerkzaamheden knooppunt Hofvliet

Behandeld door

L. Euser
Blad

1 van 2

Datum

27 juli 2018
Referentie

1807-3881
Blad

2 van 2

Artist impression toekomstige situatie knooppunt Hofvliet
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 – 13 71 88 43 of stuurt
u een email naar omgeving@comol5.nl
Met vriendelijke groet,
COMOL5 V.O.F.

G. (Govert) van Hooff
Omgevingsmanager

