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Beste lezer, 
In deze nieuwsfl its voor (toekomsti ge) 
bewoners van Nieuw-Rhijngeest/
Oegstgeest aan de Rijn, vindt u wederom 
informati e over de volgende fases 
van de herinrichti ng van de Oude 
Rijnsburgerweg. Ook informeren wij u 
over de opknapbeurt van de fi etstunnel 
onder de A44, de start bouw Kop van 
Rhijn, bestrati ng Luchtenburg en de 
feestelijke bijeenkomst bij de Joop van 
de Reijdenbrug.

Herinrichti ng Oude Rijnsburgerweg fase 8
De herinrichti ng van de Oude Rijnsburgerweg verloopt voorspoedig. Dura 
Vermeer start woensdag 20 maart met ‘fase 8’. Voor deze fase worden op 
de Rhijnhofweg, tussen Schoonzicht en Jachtrust, ti jdelijk de parkeervakken 
opgeheven. Dit is nodig omdat er ti jdelijk twee rijrichti ngen zijn over de 
Rhijnhofweg van de Vergulde Draak naar Schoonzicht en visa versa . Op 
deze manier is de wijk van noord naar en zuid en zuid naar noord bereikbaar 
voor verkeer. Op de achterzijde vindt u de omleidingsroute aangegeven. De 
verwachti ng is dat deze fase van de herinrichti ng duurt tot vrijdag 12 april. 

Opknapbeurt fi etstunnel onder A44
Voor de zomervakanti e van 2019 zal de fi etstunnel onder de A44 worden 
opgeknapt. Het beton in de tunnel wordt gerepareerd en er zal nieuwe 
vleermuisvriendelijke verlichti ng worden aangebracht. Ook zal een kunstenaar 
de wanden gaan bewerken. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren 
zal de tunnel waarschijnlijk twee keer ti jdelijk worden afgesloten. Zodra de 
data bekend zijn informeren wij u hierover. 

Start bouw Kop van Rhijn
Eind maart/begin april starten op de Rhijnhofweg, de werkzaamheden voor 
het bouwrijp maken van de bouw van de appartementen ‘Kop van Rhijn’. 
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Luchtenburg
Eind april/begin mei wordt op de Luchtenburg gestart met het aanbrengen 
van de defi niti eve bestrati ng en inrichti ng. De bewoners zullen ti jdig worden 
geïnformeerd over de werkzaamheden/afsluiti ngen. 

Joop van der Reijdenbrug
Woensdag 13 maart gaf gedeputeerde Floor Vermeulen (provincie Zuid-
Holland), samen met de wethouders Jan Nieuwenhuis (gemeente Oegstgeest) 
en Rien Nagtegaal (gemeente Katwijk), de kinderen van Joop van der Reijden 
en een aantal schoolkinderen, het feestelijke startsein waarmee de ‘Joop 
van der Reijdenbrug’ in gebruik werd genomen. Vele wijkbewoners liepen of 
fi etsen de brug al een keer over. De fi etsbrug ondergaat nog een aantal testen. 
De verwachti ng is dat in april de fi etsbrug voor fi etsers en voetgangers wordt 
opengesteld. Aan de Rhijnhofweg bij de brug komen begin april stoplichten te 
staan. Dit om de verkeersveiligheid op deze kruising te kunnen waarborgen.



De feestelijke opening Joop van der Reijdenbrug

De omleidingsroute
van fase 8 herinrichting
Oude Rijnsburgerweg

Hoofdomleiding

Keerlus doodlopende straat

Tijdelijk opheffen
parkeervakken t.b.v.
2 rijrichtingen

Fase 8 werkvak
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