
Vrijdag 29 september 21.00 uur tot maandag 2 oktober 2017 05.00 uur
Vrijdag 6 oktober 21.00 uur tot maandag 9 oktober 2017 05.00 uur
Vrijdag 13 oktober 21.00 uur tot maandag 16 oktober 2017 05.00 uur

De A4 is de drukste weg van Nederland. De groei van het verkeer gaat sneller dan verwacht, waardoor er 
steeds meer geluidoverlast is. Alleen al de afgelopen 2 jaar is het verkeer op de A4 met 5% toegenomen. Om de  
geluidsoverlast te beperken, vervangt Rijkswaterstaat het huidige asfalt op de A4 tussen Roelofarendsveen 
en Hoogmade in beide richtingen door tweelaags zoab (zeer open asfaltbeton). Tweelaags zoab is stiller 
doordat het veel kleine gaatjes heeft die het geluid van autobanden dempen. 

In mei en juni 2017 zijn het asfalt en de voegen van de rijbaan richting Amsterdam vervangen. Nu is de rijbaan 
richting Den Haag aan de beurt. Door de werkzaamheden is de A4 tussen knooppunt Burgerveen en Leiden 3 
weekenden afgesloten voor het verkeer richting Den Haag en Rotterdam. Doordeweeks is de A4 gewoon open.
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Verkeershinder 
A4 Burgerveen – Leiden
Weekendafsluitingen tussen knooppunt Burgerveen en Leiden richting Den Haag

         = Omleidingsroutes vanuit Amsterdam via A2               = Afsluiting rijbaan               = Afsluiting, toe- en/of afrit               = Werkzaamheden A4



Kijk voor meer informatie op:
www.rijkswaterstaat.nl/A4-tweelaags-zoab-Roelofarendsveen-tot-Hoogmade
Twitter: @Rijkswaterstaat of bel 0800 – 8002

Afsluiting en omleidingsroute snelweg in september en oktober 2017
A4 tussen knooppunt Burgerveen en Leiden richting Den Haag/Rotterdam afgesloten

• De snelste route vanuit Amsterdam naar Den Haag en Rotterdam is via de A2 en A12. We adviseren met klem om de A44  

te vermijden. Daar verwachten we forse verkeershinder doordat de capaciteit van de A44 onvoldoende is om al het extra 

verkeer van de A4 aan te kunnen. Alleen het lokale verkeer en het verkeer richting Leiden wordt omgeleid via de A44.

Afsluitingen en omleidingsroutes op- en afritten van Amsterdam naar Den Haag  
in september en oktober 2017
Afrit Roelofarendsveen (5) vanuit Amsterdam afgesloten

• Verkeer rijdt via de afrit Nieuw-Vennep (4) en de N207.

Oprit Roelofarendsveen (5) richting Den Haag afgesloten

• Verkeer rijdt via de N445 naar oprit Hoogmade (6).

Afrit Hoogmade (6) vanuit Amsterdam afgesloten

• Verkeer wordt omgeleid via de A44 en de N206.

Gele borden ter plaatse geven de omleidingsroute aan. Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de  

werkzaamheden worden uitgesteld. Het reserveweekend is vrijdag 27 oktober tot maandag 30 oktober 2017.

http://www.rijkswaterstaat.nl/A4-tweelaags-zoab-Roelofarendsveen-tot-Hoogmade

