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Onderwerp

Heiwerkzaamheden fly-overs Hofvliet

Geachte mevrouw/heer,
Datum

In navolging van onze brief van 30 juli, informeren wij u hierbij verder over
voortgang van de werkzaamheden voor het nieuwe knooppunt Hofvliet, voor de
realisatie van de RijnlandRoute.
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De heiwerkzaamheden die zijn aangekondigd in de brief van 30 juli zijn twee weken
geleden afgerond. Dat waren 2.500 heipalen voor de verbinding tussen de fly-overs
en de tunneltoerit voor de nieuwe N434. In de komende periode worden de
heipalen aangebracht voor de fly-overs zelf. Het gaat om 11 steunpunten (poeren)
die onderheid moeten worden. Het heien kan hoorbaar zijn in de omgeving.
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Werktijden heiwerkzaamheden
Het heien start op maandag 17 december en het werk neemt ongeveer 11 weken in
beslag (ca. 1 week per steunpunt). Er wordt gewerkt op maandag tot en met vrijdag
tussen 7.00 en 19.00 uur, met een uitloop op zaterdag. Tijdens de
feestdagenperiode, van 22 december t/m 6 januari, worden er geen
heiwerkzaamheden verricht.
Tijdelijke verlegging rijbanen A4
Om de steunpunten van de fly-overs aan weerszijden van de toekomstige A4 te
kunnen realiseren, moet er werkruimte worden gecreëerd. Hiervoor wordt op de A4
de middenberm ter plaatse van het nieuwe knooppunt over een lengte van ruim 1
kilometer geasfalteerd en schuiven de 3 rijstroken richting Den Haag een stukje op,
tegen de rijbaan richting Amsterdam aan. Deze situatie duurt ongeveer een jaar.
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). Voor meer
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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
Nieuwsalert
Wilt u het laatste nieuws over de werkzaamheden van Comol5 direct in uw mailbox
ontvangen, meld u dan aan voor de nieuwsalert via www.comol5.nl/nieuwsalert.
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. Meer informatie over de RijnlandRoute
algemeen is te vinden op de website van de provincie Zuid-Holland op www.rijnlandroute.nl.

