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In navolging van onze brief van 2 juli, informeren we u hierbij verder over de 

heiwerkzaamheden op de A4. In de vorige brief kondigden wij aan dat het heiwerk 

voor het wegportaal ter hoogte van de Nieuwstraat/Stompwijkseweg opnieuw zou 

worden ingepland. Inmiddels is bekend dat dit werk medio oktober wordt 

uitgevoerd. Vanwege beperkte werkruimte en het voorkomen van (extra) 

verkeershinder worden de werkzaamheden in de avond na de spits en in de nacht 

uitgevoerd.  

 

Slopen heipaal 

Dinsdag 16 oktober in de avond tussen 20.00 en ca. 23.00 uur wordt de heipaal thv 

de Nieuwstraat/Stompwijkseweg die de vorige keer is aangebracht (maar niet goed 

kon worden voltooid) gesloopt en afgevoerd. Het slopen van de heipaal kan te 

horen zijn in de omgeving.  

 

Aanbrengen funderingspalen + portalen 

Woensdag 17 en maandag 22 oktober worden in de avond/nacht de nieuwe 

funderingspalen aangebracht. Op donderdag 18 oktober en dinsdag 23 t/m 

donderdag 25 oktober worden in de avond/nacht de overige onderdelen van het 

portaal geplaatst. In de nacht van donderdag 25 op vrijdag 26 oktober zijn er voor 

het verkeer 4 korte verkeerstops tijdens het plaatsen van het portaal over de weg.  

 

Wat merkt de omgeving hiervan? 

Met name de heiwerkzaamheden kunnen geluidsoverlast veroorzaken. Per 

avond/nacht worden 2 funderingspalen aangebracht. Onder normale 

omstandigheden neemt dit werk ongeveer een uur per paal in beslag. Er wordt 

gewerkt tussen 20.00 uur en 5.30 uur. Het heien start rond 23.00 uur en duurt tot 

circa 3.00 uur. Voor 23.00 uur en na 3.00 uur vinden er voorbereidende en 

afrondende werkzaamheden plaats.  

 

Onvoorziene omstandigheden + nieuwsalert 

In geval van onvoorziene omstandigheden kan het zijn dat het werk verschuift naar 

de volgende nacht. Houd hiervoor de website www.comol5.nl in de gaten. Op 

www.comol5.nl/nieuwsalert kunt u zich aanmelden voor de nieuwsalert zodat u het 

laatste nieuws direct in uw mailbox ontvangt. 
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 Verbreding A4 eind dit jaar gereed 

De werkzaamheden worden uitgevoerd voor de verbreding van de A4 op het deel 

Leidschendam N14 – Vlietland van 2x3 naar 2x4 rijstroken. Deze en volgende 

maand wordt dubbellaags zoab aangebracht en naar verwachting kan de extra 

rijstrook eind dit jaar in gebruik worden genomen.  

 

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. Sinds 8 september is ook het informatiecentrum met 

uitkijkpunt over het bouwterrein voor de boortunnel geopend voor publiek. Kijk op 

www.rijnlandroute.nl/informatiecentrum voor openingstijden en praktische 

informatie. 

 

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.  


