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De gemeente Teylingen is bezig met de aanleg van de Noordelijke Randweg Voorhout. Deze weg
vormt een nieuwe verbinding ten noordwesten van Voorhout. De Noordelijke Randweg zorgt voor
een leefbaarder en verkeersveiliger centrum van Voorhout (Herenstraat) en een betere
bereikbaarheid van Teylingen en de regio voor auto, fiets en openbaar vervoer.
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Heijmans mag de Noordelijke Randweg Voorhout aanleggen
Fiets- en voetgangersbrug over de randweg succesvol op z’n plek
Meer informatie

Heijmans mag de Noordelijke Randweg Voorhout aanleggen
Afgelopen week gunde de gemeente Teylingen de aanleg van de Noordelijke Randweg
Voorhout aan aannemer Heijmans. Het contract omvat de aanleg van de randweg zelf en het
naastgelegen fietspad, de bouw van een brug over de Haarlemmertrekvaart, een nieuwe
aansluiting op de provinciale weg N444, een fietstunnel onder de N444 en de inrichting van de
naast de randweg gelegen ecologische verbindingszone.
De aanleg van de Noordelijke Randweg gebeurt door middel van verschillende contracten.
Medio vorig jaar is de voorbelasting aangelegd op het tracé van de weg en najaar 2019 is
Heijmans gestart met de bouw van de onderdoorgang van het spoor, in opdracht van de
gemeente Teylingen en ProRail. Dit waren de eerste twee contracten.
Het derde contract omvat de aanleg van de randweg zelf en het naastgelegen fietspad. De
randweg gaat aansluiten op de N444 ten zuiden van de Noordwijkerhoekbrug in de vorm van
een dubbelstrooksrotonde. De bouw van deze aansluiting, inclusief een fietstunnel onder de
N444 door en een brug voor autoverkeer, fietsers en voetgangers voor de oversteek van de
trekvaart, zijn ook onderdeel van dit werk. Tot slot is ook de aanleg van de ecologische zone,
tussen de randweg en de trekvaart in dit contract opgenomen.
De gemeente heeft dit werk afgelopen periode aanbesteed met een Europese aanbesteding
met voorselectie. Na de selectiefase zijn vijf aannemers uitgenodigd om een inschrijving te
doen. De gunning vond plaats op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding. Hierin zijn naast
de inschrijfprijs ook de aspecten duurzaamheid, fasering en planning, risicobeheersing en
kwaliteitsborging meegewogen. Heijmans deed de aanbieding met de beste prijskwaliteitsverhouding en mag na de spooronderdoorgang dus ook de randweg zelf gaan
realiseren.
Heijmans heeft nog enkele maanden nodig om het werk voor te bereiden. De werkzaamheden
buiten starten dan in maart 2021 en zijn medio 2022 afgerond.

Fiets- en voetgangersbrug over de randweg succesvol op z’n plek
Op woensdag 28 oktober plaatste Heijmans succesvol het brugdek van de fiets- en
voetgangersbrug over de randweg, naast het spoor.
Deze fiets- en voetgangersbrug is onderdeel van de bouw van de spooronderdoorgang,
waarover we u in eerdere nieuwsbrieven informeerden. Ter hoogte van het spoor ligt de
randweg verdiept om onder het spoor door te gaan. De fiets- en voetgangersbrug ligt parallel
naast het spoor en gaat dus over de randweg heen. Op die manier ontstaat een nieuwe
verbinding voor fietsers en voetgangers. Samen met een nog te bouwen brug voor fietsers en
voetgangers over de Haarlemmertrekvaart ontstaat zo een nieuwe verbinding tussen het
centrum van Voorhout via de Spoorlaan naar de Leidsevaart aan de overzijde van de
Haarlemmertrekvaart.
Het brugdek dat Heijmans op woensdag 28 oktober plaatste is gemaakt van vezel-versterkt
kunststof. Hierdoor is de brug veel lichter dan een brug van staal of beton en ook een stuk
duurzamer. Dit past in het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Teylingen.
Het brugdek is in opdracht van Heijmans gemaakt door FiberCore Europe. Na de productie bij
FiberCore in Rotterdam, is het bijna 20 meter lange dek met speciaal transport vervoerd naar
Voorhout en vervolgens op z’n plek gehesen.

Meer informatie
Op www.teylingen.nl/noordelijkerandweg vindt u meer informatie over het project. Bijvoorbeeld
rapporten van onderzoeken en tekeningen. En deze en voorgaande nieuwsbrieven zijn via de
website beschikbaar. Heeft u vragen of opmerkingen over deze informatie? Neem dan contact
op via randwegvoorhout@teylingen.nl.
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