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Verkeershinder N44
Leiden – Den Haag
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Weekendafsluiting 13 – 16 september 2019
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Weekendafsluiting N44
N44 tussen Leiden en Den Haag
Van vrijdag 13 september 21.00 uur tot maandag 16 september 05.00 uur.
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De werkzaamheden op de N44 vinden plaats tussen afrit Leiden en het kruispunt met de N14. Alle rijstroken in beide richtingen
6
zijn daarbij
afgesloten; weggebruikers worden omgeleid via de A12 en de A4. 16
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Weggebruikers moeten rekening houden met een extra14
reistijd van 10 tot 30 minuten.
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Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld naar vrijdag 8 november 21.00 uur tot maandag 11 november
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16uur tot maandag 18 november 05.00 uur.
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Afsluitingen
Tijdens de weekendafsluiting zijn de volgende toe- en afritten afgesloten tussen Leiden en Den Haag:
• De gehele rijbaan in beide richtingen tussen Leiden en Den Haag.
• Afrit Leiden-Zuid (9) komend vanuit Den Haag.
• Toerit Leiden-Zuid (9) in de richting van Den Haag.
• De kruising van de N44 met de N448 (Papeweg).

Omleidingsroutes
• Verkeer vanuit Den Haag richting Amsterdam, Leiden of Katwijk volgt eerst de N14 of de A12 en daarna de A4.
• Verkeer vanuit Zoetermeer richting Leiden en Katwijk volgt de A4, afrit Hoogmade en de Willem de Zwijgerlaan.
• Lokaal verkeer vanuit regio Oegstgeest/Sassenheim richting Den Haag wordt via de A44, knooppunt Burgerveen
naar de A4 geleid.
• Verkeer vanuit Amsterdam met de bestemming Wassenaar dorp blijft de A4 volgen.
• Verkeer vanuit Leiden richting Wassenaar wordt omgeleid via de Willem de Zwijgerlaan, de N206 en de N441.
• Verkeer vanuit Den Haag richting Wassenaar wordt omgeleid via de Wittenburgerweg.
Gele borden en informatiepanelen langs en boven de weg geven de omleidingsroutes aan.

Bijzonderheden
Openbaar vervoer
Busmaatschappijen Arriva, EBS en HTMbuzz passen hun dienstregeling aan vanwege de werkzaamheden. Kijk voor meer
informatie op www.arriva.nl, www.ebs-ov.nl of www.htm.nl.
Bereikbaarheid overige voorzieningen
Tankstation Shell, ter hoogte van Wassenaar, is tijdens de werkzaamheden niet bereikbaar.

Over de werkzaamheden
Tijdens de werkzaamheden vervangt Rijkswaterstaat het asfalt.
Het wegennet in de provincie Zuid-Holland heeft periodiek onderhoud nodig. Denk daarbij aan het vernieuwen van asfalt en het
onderhoud aan kunstwerken, zoals viaducten. Met dit onderhoud zorgen we ervoor dat het verkeer in Zuid-Holland vlot en veilig
kan blijven rijden.

Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden op: werkzaamheden.rijkswaterstaat.nl
Heeft u vragen? Twitter naar @Rijkswaterstaat of bel 0800 – 8002 (gratis)

