
 

 
Aan de bewoners/gebruikers van 

 
 

Nieuw-Vennep, 1 maart 2017 
 
Onderwerp: Afsluiting Rijnsburgerweg en afsluiting N444 in de avond 
 
 
Geachte heer/ mevrouw, 
 
Boskalis Nederland realiseert in opdracht van Provincie Zuid-Holland het project Groot Onderhoud 
N444. Met deze brief informeren we u over de komende wegafsluitingen. 
 
Afsluiting van Rijnsburgerweg 
Op 20, 21 en 22 maart zal het begin van de Rijnsburgerweg, van 07:00 – 17:00 uur, afgesloten zijn 
voor autoverkeer (zie kaart 1). Het betreft dan enkel het deel van de stoplichten tot aan de 
hoofdingang van de BNS. De hoofdingang van de BNS en Marente blijft open. De Rijnsburgerweg 
blijft ontsloten vanuit Rijnsburg (Gemeente Katwijk). U dient vanaf de N449/Noordwijkerweg de 
Voorhouterweg  en vervolgens de Rijnsburgerweg te volgen. Te voet en per fiets blijft de 
Rijnsburgerweg in beide richtingen open. 
 
Afsluiting N444 ter hoogte van KTS 
In de avond van 23 maart, van 19:00 – 05:00 uur, zal de N444 ter hoogte van het Teylingen College 
(KTS) afgesloten zijn voor autoverkeer (zie kaart 2). Het kruispunt van de Nagelbrug blijft wel open 
voor alle verkeer. De KTS is tijdens deze afsluiting voor voetgangers en fietsers bereikbaar. Het 
doorgaande autoverkeer op de N444 tussen Noordwijk en Voorhout kan omrijden via de N206 – 
N443 – N208 – A44 (afslag 6), en vice versa. De omleidingsroute zal middels bebording worden 
aangegeven. 
 
Geluidsoverlast 
De werkzaamheden kunnen voor overlast zorgen in de omgeving. Met name het verwijderen (frezen) 
van het bestaande asfalt kan geluidsoverlast veroorzaken voor nabijgelegen woningen. Het frezen 
doen we 23 maart aan het begin van de avond. Het asfalt brengen we aan met onze stilste machines. 
Op deze manier beperken we de geluidsoverlast tot een minimum. 
 
Indien u nog vragen heeft over, vernemen wij dat graag. Wij zijn altijd bereikbaar via het volgende e-
mailadres; omgevingn444@boskalis.com.  
 
Wij houden u in de toekomst liever per email op de hoogte. Dat is beter voor het milieu. Indien u in 
de toekomst graag per email op de hoogte wilt blijven kunt u dit aangeven door een email te sturen 
naar het bovenstaande e-mailadres, onder vermelding van uw naam en postadres. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
T.S. (Tim) Lely 
Omgevingsmanager Boskalis Nederland, 
Groot onderhoud N444b – Nagelbrug  
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