COMOL5 V.O.F.
Hofvlietweg poort A4 – 12
2323 VA Leiden

Postbus 384
2350 AJ Leiderdorp

Telefoon +31 6 1371 8843
Retouradres: Postbus 384, 2350 AJ Leiderdorp
IBAN NL17 INGB 0007 8490 51

Bewoners Stevenshof
bewoners / gebruikers van dit pand

BIC INGBNL 2A
KvK 67949681

Onderwerp

Tweede stort onderwaterbeton verplaatst naar 28 mei
Geachte mevrouw/heer,
Datum

In onze brief van 29 april informeerden wij u over het storten van
onderwaterbeton van de ontvangstschacht en de tunneltoerit (thv Gerda
Brautigamsingel). De stort van 14 mei is volgens plan uitgevoerd, maar de stort
van 21 mei is verplaatst naar dinsdag 28 mei. Er wordt die dag om 05.00 uur
´s ochtends begonnen en er wordt 24 uur doorgewerkt tot 05.00 uur de
volgende ochtend.
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Meer informatie, vragen en klachten
Wilt u meer informatie over de werkzaamheden voor de RijnlandRoute? Op
www.comol5.nl vindt u het laatste nieuws en een overzicht met de
informatiebrieven. Daarnaast kunt u via deze site het project volgen op sociale
media. Op www.comol5.nl/nieuwsalert kunt u zich aanmelden om de
nieuwsberichten van de site automatisch in uw mailbox te ontvangen. Voor
meer informatie over deze brief en vragen/klachten over de werkzaamheden,
belt u het team Omgeving & Communicatie op 06–1371 8843 of per email via
omgeving@comol5.nl
Met vriendelijke groet,
COMOL5 V.O.F.
Met vriendelijke groet,
COMOL5 V.O.F.

P.H.N. (Paul) Eijking
Omgevingsmanager
Comol5 is een internationale aannemerscombinatie van de TBI-ondernemingen Mobilis B.V. en
Croonwolter&dros B.V., VINCI Construction Grands 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. Via
deze website kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief over de RijnlandRoute
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