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Geachte heer/mevrouw, 
 
Het groot onderhoud aan de N470 gaat op maandag 10 juni verder met de 
werkzaamheden op trajectdeel 7 (Tolhekplein) en 8a (tot hectometerpaal 
13.1). Net als bij de voorgaande werkzaamheden wordt eerst aan de 
zuidbaan (richting Zoetermeer) gewerkt in de periode 10 t/m 18 juni en 
vervolgens aan de noordbaan (richting Delft) van 19 t/m 28 juni. 
 
De eerste nacht vinden de werkzaamheden plaats op het trajectdeel tussen 
het Tolhekplein en de Berkelseweg. Vanaf de tweede nacht (11 juni) is de 
zuidbaan vanaf rotonde Ruyven tot de Berkelseweg afgesloten. In de periode 
dat aan de zuidbaan gewerkt wordt, is de N470 van de Berkelseweg tot de 
rotonde Ruyven afgesloten.  
De afsluiting is over dit gehele stuk omdat hiertussen geen geschikte 
mogelijkheid is voor het provinciale verkeer om de N470 te verlaten. De 
werkzaamheden worden tussen 20.00 en 6.00 uur uitgevoerd.  
 
Werkzaamheden 
Tussen het Tolhekplein en hectometerpaal 13.1 wordt de weg voorzien van 
een nieuwe laag asfalt. Ook verwijderen wij de pechhavens langs de N470 op 
deze trajectdelen. De werkzaamheden aan de rotonde Oostelijke Randweg 
voeren wij in het najaar uit.  
De werkzaamheden aan het overige deel van trajectdeel 8, 8b (tot aan de 
Berkelseweg), voeren wij later dit jaar uit. Op dit gedeelte van de weg worden 
de bochten aangepast. De werkzaamheden zijn uitgebreider dan enkel een 
nieuwe deklaag aanbrengen, daarom plannen wij hier een aparte periode 
voor in.  
 
Duurzame maatregelen 
De N470 wordt de meest duurzame weg van Nederland. Op trajectdelen 7 en 
8a tussen het Tolhekplein en de Berkelseweg wordt rolweerstandverlagend 
asfalt aangelegd. Dit speciale asfaltmengsel zorgt voor minder frictie met 
autobanden, waardoor de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik van auto’s 
vermindert. De lengte van de remweg zal -onder gelijke omstandigheden- niet 
wijzigen door toepassing van het rolweerstandverlagende asfalt. De 
stroefheid van een asfaltmengsel wordt bepaald door het toegepaste type 
steenslag. De steenslag die Boskalis Nederland toepast in het 
rolweerstandverlagende asfalt is van hetzelfde type als toegepast in ‘normaal’ 
asfalt. 
 
Hinder 
Doordat werkzaamheden tussen 20.00 uur ’s avonds en 6.00 uur ’s ochtends 
worden uitgevoerd, is er beperkt hinder voor verkeer. Afsluitingen vinden altijd 
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plaats in één rijrichting; een omleiding is daarom slechts in één richting van toepassing. De lokale 
omleiding bij de afsluiting van de zuidbaan gaat via de Klapwijkseweg en de Westlaan (N473), de 
grootschalige omleiding gaat over de A13-A4-A12 en over de N209. De omleiding bij de afsluiting van de 
noordbaan gaat via de Katwijkerlaan en de Delftsestraatweg of de Noordeindseweg en de grootschalige 
omleiding gaat over de A12-A4-A13. Zie ook de bijgevoegde afbeeldingen.  
 
De omgeving kan geluidsoverlast ondervinden van het verwijderen van de pechhavens, het frezen van 
asfalt en het zagen van detectielussen. In de buurt van woonwijken gebeurt dit zoveel mogelijk in de 
vroege avond. Wij doen ons best de hinder te beperken. Bij het frezen wordt met lichtsignalen gewerkt in 
plaats van met claxonneren, vrachtwagens rijden zoveel mogelijk vooruit en gebruiken geen piepgeluiden 
maar sissers als signalering bij het achteruitrijden.  
 
Meer informatie 
Informatie over het project, werkzaamheden, omleidingen en hinder vindt u op de website 
www.n470geeftenergie.nl en in de BouwApp, te downloaden voor Iphone en Android. Heeft u vragen, 
dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van Boskalis op telefoonnummer 06-15124613 
of per mail: OmgevingN470@boskalis.com. 
 

Meer informatie
Meer informatie over werkzaamheden, omleidingen en hinder vindt u op onze website 
www.n470geeftenergie.nl en in de BouwApp van de N470, te downloaden voor Iphone en Android. Heeft u 
vragen, dan kunt u contact opnemen op telefoonnummer 06 15124613 of per mail: OmgevingN470@boskalis.
com. Dit nummer is tijdens de werkzaamheden ook als calamiteitennummer te bereiken. 

Met vriendelijke groet,

Leonie Engberink
Omgevingsmanager N470
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