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  Aan de bewoners/gebruikers van dit pand     Ons kenmerk 
         WLQ/2022.S03 
         Contactpersoon 
         Omgevingsmanager DENYS BV 
         Richard Rijbroek 
         Contactgegevens 

         Contact-wlq@denys.com  
         06 – 39692232 

Datum 
01 november 2022 
 

Onderwerp 
Uitvoeren van 2 HDD-boringen RijswijkBuiten t.b.v. project WarmtelinQ 
 
Beste bewoner van dit pand, 
 

Denys BV legt in opdracht van Gasunie een warmtetransport-net aan: WarmtelinQ. Eerder informeerden wij u over 
het samenstellen van de twee boorstrengen en alles wat daar bij kwam kijken. Nu deze boorstrengen klaar liggen is 
het tijd voor de volgende fase. In deze brief leest u wat er de komende maanden staat te gebeuren. 

 

Het gebied van de werkzaamheden 
Wij blijven werkzaam op het fietspad naast de Prinses Beatrixlaan tussen het Terras van Sion tot en met de fietsbrug 
over de A4 heen. Dit deel van het fietspad blijft minimaal tot het einde van het jaar afgesloten. 
 

Wat gaat er gebeuren? 
Bij het Terras van Sion staat momenteel 
een boormachine (zie figuur: locatie A). 
Deze maakt een kleine boorgang tot een 

diepte van 25 meter onder de watergang 
Kerstanje door, richting de Kuyperweg in 
Delft (locatie B in de figuur). De grote 
boormachine die hier staat neemt dan de 
boring over, maakt het boorgat groter en 
trekt tot slot de boorstrengen van één 
kilometer vanuit RijswijkBuiten naar Delft. 
Deze streng verdwijnt dus bij het Terras 
van Sion (A) onder de grond. 

 

Deze HDD-methode (Horizontal Directional Drilling) is een mooi staaltje verfijnde techniek. Hierdoor is er veel  
minder overlast voor de omgeving en verkeer dan bij een traditionele open ontgraving. 

 

De eerste intrekoperatie met de meeste (verkeers)hinder voeren wij uit op zaterdag 12 november. Dit omdat er op 
zaterdag veel minder verkeer is. De tweede boring volgt zo’n 8-10 dagen later. 
 

Nadat de beide boorstrengen in november zijn ingetrokken verwijderen wij de hoogteconstructies bij de Laan van 
Sion en afrit 11. Ook het tijdelijk werkplateau in de watergang wordt afgebroken en we ruimen netjes op voor de 

kerstperiode. Wel tijdelijk, want hierna gaan wij in 2023 verder met de open ontgraving door het fietspad heen. 
Hierover wordt u later weer geïnformeerd. 
 

Hoe lang duurt dit? 
Het viaduct over de A4 wordt in de richting Rijswijk-Delft afgesloten van vrijdagavond 11 november 21:00 uur tot 
uiterlijk zondagochtend 13 november 8:00 uur.  
 

Nadat alle nodige verkeersaanpassingen zijn gedaan, beginnen wij vanaf 7:00 uur met het intrekken van de leiding. 
Wij verwachten hiermee voor 21:00 uur ’s avonds klaar te zijn. Hierna worden alle verkeersaanpassingen weer 
teruggebracht zoals ze stonden. Na het verwijderen van de omleidingsroutes gaat het viaduct ook weer open. Bij het 
intrekken van de tweede boorstreng wordt het viaduct over de A4 niet afgesloten. De exacte datum van intrekken 
communiceren wij nog in onze BouwApp. 
 

Boortechnieken zijn zeer specialistisch en bevatten nog steeds veel onzekere factoren. De tijdsduur is daarom nooit 
exact op voorhand aan te geven.  

https://twitter.com/denysglobal
https://www.linkedin.com/company/nv-denys
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Bereikbaarheid en Veiligheid 
De bestaande omleidingsroutes voor fietsers en voetgangers blijven actueel en veranderen niet. 
 
Voor het gemotoriseerd en snelverkeer geldt dat het viaduct over de A4 in de richting Rijswijk-Delft de hele  zaterdag 
is afgesloten. De op- en afritten en ook de Rijskweg A4 zelf blijven gewoon open. Afsluiten van het viaduct is 
noodzakelijk. Dat komt omdat wij veel ruimte nodig hebben voor de hijskranen welke de leiding vast moeten houden 
boven de fietsbrug over de A4 heen. De afsluiting is nodig om de werkzaamheden goed en zonder gevaar voor de 

weggebruikers en onze eigen mensen uit te voeren. De omleidingsroutes naar Delft staan duidelijk met grote 
tekstborden aangegeven: zowel in Rijswijk zelf als op de Rijksweg A4. 

 

Uit de richting Amsterdam naar Delft 
Doorrijden op de A4 richting afrit 14: Delft (N470, Kruithuisweg), bij kruising met Prinses Beatrixlaan (Delft) weg 

vervolgen naar RijswijkBuiten. 
 

Uit de richting Rijswijk Centrum naar Delft 
Vóór het viaduct moet u de oprit 11 nemen richting Rotterdam. Voor het vervolg, zie hierboven. 
 

Tussen afrit 11 van de A4 en het Terras van Sion is in de richting Delft ook maar één rijstrook beschikbaar. Dit is 
voor de negen telekranen die de leiding in een boog van 10 meter hoogte tillen, tegenover de woningen aan de 
Metelerkampstraat. 
 

Hinder 
U zult van onze werkzaamheden geluidshinder ondervinden. Zeker ook omdat we natuurlijk op zaterdagochtend al 
gaan werken en u dat niet gewend bent. Wij doen er veel aan om onze hinder tot een minimum te beperken, maar 
voorkomen kunnen wij het helaas niet. Ook trillingen door rollend en zwaar materieel is niet te voorkomen. Vanaf de 
start van onze werkzaamheden enkele maanden geleden, monitoren wij de dichtsbij gelegen woningen nauwkeurig, 
continu en volautomatisch. Dit om zeker te weten (ook achteraf) dat er geen overschrijding plaatsvindt van 
signaalwaarden en er geen schade optreedt. 

 

Meer informatie en contact met Denys 
Op zaterdag 12 november staan wij u graag persoonlijk te woord voor uitleg over het werk van die dag, en voor 
vragen en opmerkingen over onze komende werkzaamheden. Komt u dan gerust langs bij onze koffiekar welke de 
hele dag aanwezig is in de Metelerkampstraat t.h.v. Kindcentrum BuitenRijck. 

 

U kunt ons ook altijd bereiken via de BouwApp, per mail contact-wlq@denys.com of telefonisch op 06 39692232 
(Richard Rijbroek, omgevingsmanager).  
 

Meer informatie over het project WarmtelinQ vindt u op de website www.warmtelinq.nl. Hier kunt u zich ook 
aanmelden op de algemene nieuwsbrief van het project. 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens #teamDenys 

  Richard Rijbroek  
Omgevingsmanager  
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