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Om ruimte te maken voor de aanleg van knooppunt Ommedijk, wordt het verkeer 
op de A44 tijdelijk via een bypass geleid. De komende weken voeren we de 
voorbereidende werkzaamheden hiervoor uit. Via deze brief informeren wij u over 
de (nachtelijke) werkzaamheden die gepland staan. 
 
De werkzaamheden 
De bypass wordt grotendeels gerealiseerd naast de A44 aan de kant van de 
Ommedijkseweg. De werkzaamheden voor de aanleg van de bypass zelf worden 
grotendeels overdag uitgevoerd. Vanwege de beperkte ruimte en het voorkomen 
van (extra) verkeershinder worden de werkzaamheden die dicht langs de A44 
plaatsvinden in de avond na de spits en in de nacht uitgevoerd. 
 
Planning 
Vanaf woensdag 19 t/m vrijdag 28 september wordt de toerit naar de A44 ter 
hoogte van de Ommedijkseweg ’s nachts afgesloten en is er één rijstrook 
beschikbaar voor het verkeer. We werken dan ’s nachts aan de bypass voor het 
verkeer dat vanuit Amsterdam richting Den Haag rijdt. Vanaf zaterdag  
29 september wordt de bypass voor deze rijrichting in gebruik genomen. 
 
De nachtelijke werkzaamheden aan de bypass van de andere rijrichting vinden 
plaats tussen maandag 1 oktober en vrijdag 2 november. Op de A44 wordt in de 
meeste nachten één rijstrook in beide richtingen afgesloten. Rond 2 november zal 
ook het verkeer van Den Haag richting Amsterdam over de nieuwe bypass worden 
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 geleid. Door onvoorziene omstandigheden kan het voorkomen dat de planning 
wijzigt.  
 
Werktijden 
De wegwerkzaamheden in de nachten vinden voornamelijk plaats tussen 21.00 en 
6.00 uur.  
 
Wat merkt u hiervan? 
Het geluid van de meeste werkzaamheden zal opgaan in het geluid van het 
wegverkeer, mogelijk dat het wegfrezen van het asfalt op bepaalde locaties 
hoorbaar is. Voor het wegverkeer geldt dat er tijdens de werkzaamheden een of 
meerdere rijstroken worden afgesloten, wat noodzakelijk is om een veilige 
werkruimte te creëren. Ook wordt tijdens de werkzaamheden de maximum snelheid 
verlaagd naar 100 km per uur. 
 
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. 
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